
يادداشت-2

كالن روندهاي  اقتصاد سياسي انرژي
اقتصاد جهان��ي انرژي درحال 
روياروي��ي ب��ا دگرگوني هاي 
فراوان است. اين دگرگوني ها 
عمدتًا ناش��ي از تغيي��ر قابل 
توجه جايگاه اياالت متحده در 
دنياي انرژي، نقش روبه رشد 
انرژي هاي تجديدپذير در سطح 
جهان و سياست هاي جديد آب 
و هوايي است. نيروهاي مختلفي در اين عرصه حضور دارند. 
يكي از اين نيروها قدرت ملت هاست كه به وسيله اقتصاد، 
توانمندي هاي نظامي و جغرافيا شكل مي گيرد. نيروي 
ديگر از نفت، گاز و زغال سنگ، از انرژي هاي تجديدپذير 
و نيز از نيروي حاصل از سياست هاي ايجاد نظم جديد در 
سيستم جهاني انرژي و حركت به سمت كربن خالص صفر 
به نام تغيير اقليم ناشي مي شود.  تبيين و توضيح روندهاي 
جديد در عرصه اقتصاد سياسي بين المللي انرژي نيازمند 
پاسخ به چند سؤال است؛ چگونه انقالب نفت شيل جايگاه 
آمريكا را در جهان تغيير داد. جنگ هاي سرد جديد چگونه 
و چرا ميان اياالت متحده از يك س��و و روس��يه و چين از 
سوي ديگر درحال گس��ترش بوده و نقش انرژي در اين 
ميان چيست. چگونه رابطه ميان اياالت متحده و چين 
به سرعت از رويارويي به سمت رقابت استراتژيك درحال 
تغيير بوده به گونه اي كه اين رابطه درحال نماياندن خود به 
شكل يك جنگ سرد نوظهور است. بنيان هاي خاورميانه 
كه همچنان سومين تأمين كننده كل نفت جهان بوده و 
ذخاير قابل توجهي گاز طبيعي دارد، چگونه دچار تزلزل 
شده است. چگونه زيست بوم شناخته شده نفت و خودرو 
كه براي بي��ش از يك قرن برقرار بوده، با انقالب جديد در 
وسايط نقليه به چالش كش��يده شده است. نگراني هاي 
اقليمي چگونه درحال شكل دهي مجدد به اقتصاد انرژي 
هس��تند و چگونه موضوع گذار انرژي از س��وخت هاي 
فسيلي به انرژي هاي تجديدپذير واقعًا عملياتي خواهد 

شد. نهايتاً اينكه نقش آتي سه غول فعلي بازار نفت-اياالت 
متحده، عربستان سعودي و روسيه- چگونه خواهد بود.  
درخصوص نقش اياالت متحده آمريكا، اقتصاد سياسي 
انرژي ماجراي انقالب غيرمنتظره شيل را روايت مي كند 
كه جايگاه آمريكا را در جهان متحول ساخته بازارهاي انرژي 
جهان را وارونه و ژئوپليتيك  جهاني را بازآرايي كرده است. 
از ابتداي قرن بيست ويكم تاكنون، نفت شيل و گاز شيل، 
دركنارهم، مهم ترين نوآوري هاي ش��ناخته شده انرژي 
به شمار مي آيند. انرژي بادي و انرژي خورشيدي، هردو 
نوآوري هاي دهه هاي 1970 و 1980 هستند، هرچند تنها 
در دهه اخير قابليت هاي  خود را نشان دادند. اياالت متحده 
براي تبديل شدن به توليدكننده شماره يك جهان، هم 
در نفت و هم در گاز، از روسيه و عربستان سعودي پيشي 
گرفته و اكنون يكي از صادركنندگان اصلي هردو ماده در 
جهان مي باش��د. هرچند برخي سياستمداران به دنبال 
ممنوعيت استفاده از نفت ش��يل بوده اند، اما اين انقالب 
رشد اقتصادي آمريكا را افزايش داده، جايگاه تجاري آن را 
تقويت كرده، سرمايه گذاري و اشتغال زايي پديد آورده، و از 
هزينه خدمات عمومي براي ميليون ها مصرف كننده كاسته 
اس��ت. زنجيره هاي تأمين حامي شيل به سراسر اياالت 
متحده مي رسند، به تقريبًا تمام ايالت ها، و حتي در ايالت 
نيويورك كه به سبب تقابل زيست محيطي، از گسترش 
ش��يل درون مرزهاي خود جلوگيري به عمل مي آورد، 
اشتغال زايي مي كنند.  بحث درباره نقش روسيه در مورد 
آتش  افروخته شده ناشي از تعامل جريان هاي انرژي، رقابت 
ژئوپليتيكي و نزاع هاي دائم برسر مرزهاي پرتنش است كه 
نتيجه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سه دهه پيش  
و تمايل والديمير پوتين به بازگرداندن روسيه به جايگاه 
خود به عنوان يك قدرت بزرگ مي باش��د. شايد روسيه 
يك ابرقدرت انرژي باشد، اما به لحاظ اقتصادي، وابسته به 
صادرات نفت و گاز نيز هست. امروزه، همانند عصر شوروي، 
آن صادرات موجب جدال س��خت درباره نفوذ سياس��ي 

احتمالي بر اروپا مي شود. بااين حال، تغييرات موجود در 
بازارهاي گاز اروپا و جهان هرگونه نفوذ بالقوه اي را به تدريج 
از ميان برده است. پيامدهاي تبديل ناگهاني اتحاد جماهير 
شوروي به پانزده كشور مستقل، همچنان نامعلوم است. 
اين نااطميناني به ويژه در روابط ميان روسيه و اوكراين كه 
جدال سختي بر سر گاز طبيعي دارند، بيشتر است. در پي 
الحاق كريمه به روسيه در سال 2014، كشمكش به عرصه 
نبرد در جنوب شرقي اوكراين انتقال يافت و در نهاين نيز 
جنگ با اوكراين شعله ور شد كه تاكنون ادامه دارد. روابط 
اياالت متحده و روسيه به سطحي از خصومت تنزل يافته 
كه از زمان شوروي در اوايل دهه 1980 ديده نشده است. 
درعين حال، روسيه به سوي غرب آسيا برگشته و درحال 
چرخش به سوي شرق يعني چين است. مسكو و پكن در 
تأكيد بر حاكميت مطلق و مخالفت خود با آنچه به عنوان 
هژموني آمريكا محك��وم مي كنند، متحدند. همچنين، 
مالحظاتي عملي نسبت  به رابطه روبه رشد آنها وجود دارد 
چرا كه چين نيازمند انرژي و روس��يه نيازمند بازار است. 
جايگاه چين در دستاوردهاي عظيم آن به عنوان قدرت 
اقتصادي و نظامي جهاني طي دو دهه اخير ريش��ه دارد 
و مبتني بر نيازهاي انرژي كشوري است كه به بزرگترين 
اقتصاد جهان بدل خواهد شد. چين درحال گسترش دامنه 
دسترسي خود در تمام ابعاد جغرافيايي، نظامي، اقتصادي، 
فناوري، و سياس��ي است. اين كشور درحال حاضر در پي 
ارتق��اي زنجيره ارزش و تبديل ش��دن به رهبر جهان در 
صنايع جديد قرن بيست ويكم مي باشد. چين همچنين از 
نقشه خود براي مالكيت تقريباً كل درياي جنوب چين كه 
مهم ترين مسير تجاري اقيانوسي در جهان و درحال حاضر 
آشكارترين نقطه تقابل راهبردي با اياالت متحده است، 
دفاع مي كند. انرژي بخش مهمي از آن ادعاست. هدف از 
طراحي برنامه كمربند و جاده چين ترسيم مجدد نقشه 
اقتصادي آسيا و اوراسيا و فراتر از آن است، تا بدين ترتيب 
ادامه در صفحه 3 آنچه را ...  
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يادداشت- 1

 دورهمي بودجه اي 
و جاي خالي عدالت

ام��ام علي عليه الس��الم 
فرم��وده اس��ت: »عاقل 
كسي است كه هر چيزي 
را به جاي خود مي نهد.« 
اين عب��ارت زيب��ا كه از 
اميرمومنان ب��راي ما به 
يادگار مانده است، يكي از 
مهم ترين ضرورت هايي 
است كه مسير حكمراني و خردورزي را براي انسان 
نمايان مي كند. در ادامه اين عبارت و در بيان عدالت 
نيز گفته مي شود، عدالت يعني اينكه هر چيز در موضع 
درست خود گذاشته شود. بنابراين ارتباط مستقيمي 
با حكمراني، عدالت و تصميم س��ازي وجود دارد كه 
غيبت هر كدام تحقق ديگري را مختل مي كند.  هر 
ساله در موسم ارايه بودجه دامنه وسيعي از ارزيابي ها 
در خصوص بودج��ه، ابعاد و زواي��اي گوناگون آن و 
ضرورت هايي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، مطرح 
مي ش��ود. اما با عبور از اين موعد همه اين تذكارها، 
هشدارها، بايدها و نبايدها و ضرورت ها به فراموشي 
سپرده مي شوند تا نوبتي دوباره و وقتي نو. واقعيت آن 
است كه نظام بودجه ريزي كشور مانند نظام مالياتي، 
نظام يارانه اي و نظام بانكي كش��ور، هيچ كمكي به 
توزيع عادالنه ثرورت، توس��عه و بهبود زندگي مردم 
ايران نكرده است. در واقع در بودجه ايران، رديف ها در 
جاي خود گذاشته نمي شوند تا عدالت بودجه اي از دل 
آن بيرون بيايد. وجود كسري هاي بزرگ در بودجه، 
انحراف بودجه اي، عدم شفافيت در بودجه و... بخشي از 
مهم ترين مشكالتي است كه بودجه هاي ايران همواره 
با آن دست به گريبان بوده اند. حيرت انگيز هم اينكه 
طي سال ها و دهه هاي اخير نه تنها براي بهبود اين 
وضعيت كمكي نشده است، بلكه در بسياري از مواقع 
اين كالف سردرگم، پيچيده تر شده است. نمونه اين 
عدم هماهنگي را در تاخير عجيبي كه در ارايه بودجه 
رخ داد، مي توان مشاهده كرد. مجلس خواستار ارايه 
برنامه هفتم توسعه توسط دولت بود، اما دولت تقاضاي 
تمديد برنامه ششم توسعه را مي كرد. اساسا مشخص 
نيست وقتي قرار نيس��ت برنامه هاي توسعه اي در 
كشورمان اجرايي شوند، چرا مجلس بر ارايه برنامه 
هفتم توس��عه تاكيد مي كند و چرا دولت خواستار 
تمديد برنامه ششم است؟! اگر قرار به عدم اجراست، 
چه فرقي مي كند، برنامه ششم تمديد شود يا برنامه 
هفتم ارايه ش��ود وقتي قرار نيست هيچ كدام از اين 
برنامه ها در دستور كار قرار بگيرند. افزايش 40 درصدي 
سقف بودجه به نسبت سال قبل، باز هم اقتصاد ايران 
را ب��ا خطر افزايش نقدينگي و متعاق��ب آن افزايش 
نرخ تورم مواجه مي كند. اين روند مانند دومينويي 
اس��ت كه اقتصاد را درخواهد نورديد. وقتي تورم باال 
برود، فقر بيشتر مي شود و افزايش فقر باعث افزايش 
آس��يب هاي اجتماعي مي ش��ود.  اين  بار هم مانند 
بودجه س��ال هاي قبل، تزريق پول به برخي نهادها 
بدون هيچ منطقي ادامه دارد، مثال مشخص نيست 
افزايش بودجه سازمان صدا و سيما در شرايطي كه اين 
رسانه ها نسبتي با مطالبات مردم و بحث توسعه كشور 
ندارد با چه هدفي صورت مي گيرد، از سوي ديگر چرا 
برخي نهادهاي فرهنگي در ايران بايد بودجه هاي باال 
دريافت كنند، بدون اينكه مردم و رس��انه ها بدانند، 
اين هزينه ها قرار است، صرف چه اموري شود. قرباني 
مهم بودجه سال 1402 مانند بودجه سال هاي قبل 
بدون ترديد، حوزه عمراني كشور خواهد بود. هرچند 
دولت از افزايش 26 درصدي بودجه عمراني س��ال 
1402 خبر داده است، اما رديف هايي كه براي منظور 
تخصيص داده است به گونه اي است كه امكان تحقق 
آنها بسيار پايين است. طي سال هاي اخير هيچ  كدام 
از بودجه ه��اي عمراني س��ال هاي اخير تحقق پيدا 
نكرده اند. چرا تحقق بودجه هاي عمراني مهم است؟ 
چون باعث تحرك در فضاي كس��ب و كار كش��ور 
مي ش��ود. بس��ياري از فعاليت هاي مرتبط با بخش 
خصوصي ارتباط مستقيمي با بودجه هاي عمراني 
دارد. زماني كه بودجه عمراني كشور محقق نمي شود، 
فضاي كس��ب و كار هم دچار ركود مي شود. جالب 
اينجاست دولت ها به جاي توجه ويژه به حوزه عمراني، 
ابتدا بودجه هاي جاري را صددرصد تامين مي كنند و 
سپس تالش مي كنند تا بودجه نهادهايي كه به نوعي 
همفكري جناحي با آنها دارند را واريز كنند. بنابراين 
بودجه 1402 كل كش��ور هم ارايه شده تا حقوق ها 
پرداخت شود، دورهمي هاي دوستانه تداوم پيدا كند 
و موفقيت برخي افراد و جريانات سياسي در چشم انداز 
آينده تضمين شود. به غير از اين ضرورت ها واقع آن 
اس��ت كه هيچ ارتباطي ميان بودجه 1402 با بحث 
رشد و توسعه كشور مشاهده نمي شود. مطابق معمول 
اين بودجه هم با احتمال كسري باال ارائه شده است. 
راهكار رفع اين كسري هم مانند همه سال هاي قبل 
بازي با نرخ ارز است. بنابراين همان طور كه مشاهده 
كرديد و من سعي كردم در اين روايت بخش هايي از 
آن را تشريح كنم، رديف هاي يك چنين بودجه اي 
در جاي خود قرار ندارند، بنابراين نمي توان نس��بت 
به چشم انداز آينده اي كه اين بودجه خلق مي كند، 

اميدي داشت.

علي قنبري

علت رفت وبرگشت خودرو  در بورس كاال چه بود ؟

 ميـهمان دردسـرساز
 تاالر شيشه اي

ارديبهشت ماه بود كه پس از كش و قوس هاي بسيار زياد 
عرضه خودرو در بورس كاال آغاز شد، البته در اين مدت 
چند ماهي وزارت صمت مانع عرضه خودرو در بورس كاال 
شد و پس از آن عرضه هاي بورس كاال جاني دوباره گرفت 
و سود ميلياردي به خودروسازان رسيد؛ اما وزارت صمت 
و شوراي رقابت از س��ود كارخانجات و مردم خشمگين 
ش��دند و اكنون به دنبال قطع عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال و قيمت گذاري دستوري هستند. اين قيمت گذاري 
دس��توري بهش��تي دوباره براي دالالن مي سازد و زيان 

سنگيني به مردم و كارخانجات تحميل مي كند.
فروش خودرو در بورس كاال محل اختالف شده و هر كس 
به دنبال سود بيشتر خود است و در اين بين كارخانجات 
و مردم هر روز بيش از گذشته زيان مي كنند. در آخرين 
تالش براي بازگرداندن خودرو به قيمت گذاري دستوري، 
شاهد نامه 11 نماينده مجلس به شوراي رقابت و همچنين 
فش��ارهايي از سوي سازمان بازرسي كل كشور هستيم. 

هفته گذش��ته تعدادي از مدي��ران خودرويي از مديران 
ايران خودرو و سايپا گرفته تا معاون صنايع و حمل ونقل 
وزارت صمت، رييس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي 
صنايع ايران، رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، نماينده ش��وراي رقابت و... به سازمان 
بازرسي كل كشور فراخوانده شدند. چند روز پيش بود كه 
اميد قاليباف، سخنگوي صمت گفت: »عرضه خودروهايي 
كه تا پيش از اين در بورس انجام مي ش��د تا زمان دست 
يابي به چارچوب مشترك قيمت گذاري با شوراي رقابت 
مي تواند ادامه داش��ته باش��د اما اين وزارتخانه تا پيش 
از نهايي ش��دن موضوع قيمت گ��ذاري نمي تواند مجوز 
جديدي براي عرضه در بورس بده��د و به همين دليل 
عرضه دنا لغو شد. وزارت صنعت تعامل خوبي با شوراي 
رقابت دارد و به نظر مي رسد سازوكار جديد قيمت گذاري 
خودرو به زودي اعالم مي شود«. با وجود اين سخنان به 
نظر مي رسد، ش��وراي رقابت مي خواهد تجربه ناموفق 

خود را درخصوص عرضه خودرو دوباره تكرار كند تا سود 
بيش��تري به جيب وزارت صمت و ش��وراي رقابت شود. 
قيمت گذاري دستوري بهش��ت دالالن و جهنم مردم و 
خودروسازان است و اين قيمت گذاري يك قدم اقتصاد 

كشور را به زيان و ركود بيشتر نزديك كند.

    افزايش قيمت نزديك است؟
فروش خودرو در بورس كاال كه مدتي است در كش و قوس 
نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخير شوراي 
رقابت براي ورود به تعيين دس��تورالعمل قيمت گذاري 
خودرو كه ظاهرا تحت فشار 11 نماينده مجلس و سازمان 
بازرسي كل كشور انجام شده، وارد چالش جديدي شده 
اس��ت. در حالي كه قيمت كارخانه اي خودرو طي سال 
جاري تغيير نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزايش 
هزينه ها و تورم براي افزايش قيمت وزارت صمت را تحت 
ادامه در صفحه 2 فشار گذاشته اند... 

گزارش دوم

صفحه 2    

هرچند به نظر مي رسيد با تحويل اليحه بودجه از سوي 
رييس جمهور به مجلس، گام مهمي براي آغاز بررسي 
اليحه و به نتيجه رساندن آن پيش از پايان سال برداشته 
شده اما خبرهايي كه از مجلس مي رسد نشان مي دهد كه 

نمايندگان براي نهايي كردن بررسي هاي خود همچنان 
ترديد دارند كه آيا امكان نهايي كردن مراحل مختلف 
كار تا پيش از پايان سال وجود دارد يا علي رغم تحويل 
صفحه 2 را بخوانيد بودجه، باز هم بايد به...  

دكتر محمود سريع القلم، استاد روابط بين الملل در تازه ترين 
تحليل خود، سهم چين در برنامه جديد امريكا براي ايران را 
يك درصد برآورد كرد. او با اشاره به »انطباق دائمي چيني ها 
با شرايط و واقعيت هاي روز« و همچنين عبرت گرفتن آنها 
از پيامدهاي جنگ اوكراين براي روسيه، استدالل كرده 
با توجه به اي��ن موارد و اينكه ق��درت دموكرات ها پس از 
انتخابات آبان سال جاري تضعيف نشد، چيني ها با هدف 
حفظ و ارتقاي رشد اقتصاد خود با امريكا تفاهم كردند و به 
اين ترتيب، چين از پيگيري مساله تايوان چشم پوشي كرد 
و از سوي ديگر، امريكا برخي اقدامات خصمانه عليه چين 

را متوقف و حذف كرد.

  آموزه هاي كنفوسيوسي
دكتر س��ريع القلم در تازه ترين يادداش��تي كه در صفحه 
ش��خصي خود در فضاي مجازي منتش��ر كرده، نوشته 
اس��ت: مردم و حكومت چين كه تح��ت تاثير آموزه هاي 
كنفوسيوس��ي هس��تند عموما از يك قاعده در تمامي 
امورزندگي تبعيت مي كنند: انطباق دائمي با ش��رايط و 
واقعيت هاي روز. تحوالت مربوط به بحران اوكراين از سال 
گذش��ته، پيامدهاي جدي در محاسبات كالن حكومت 
چين به همراه داش��ته است. از يك طرف در كمتر از چند 
ماه، 11 هزار تحريم توسط غربي ها عليه روسيه اعمال شد، 
3500 شركت غربي از اين كشور خارج شدند، تقابل غرب با 
روسيه وارد يك دوره طوالني شد و امريكا از يك فرصتي كه 
سال ها به دنبال آن بود در تحقير، تضعيف و تحديد روسيه 
نهايِت استفاده را كرد. از طرفي ديگر، مماشات اروپايي ها با 
مسكو متزلزل شد، وابستگي آنها به انرژي روسيه به حداقل 
رسيد، ناتو چندين برابر قدرتمندتر شد، درصد هزينه هاي 
تسليحاتي اروپايي  ها افزايش يافت و اتحاد اروپا - امريكا 
تعميق شد. طبيعي است كه امريكا عالقه مند نيست رقيبي 
مانند روسيه از بحراني كه براي نمايش مصنوعي قدرت خود 

ايجاد كرده به اين زودي ها رهايي يابد.
اين استاد روابط بين الملل افزوده است: تابستان گذشته، 
سرخط اخبار جهان موضوع حمله احتمالي چين به تايوان 
بود. امريكايي  ها چيني ها را متنب��ه كردند كه در صورت 
چنين اقدامي عالوه بر حماي��ت نظامي از تايوان، تمامي 
ارتباطات مالي چيني ها با دالر، يورو و پوند در سطح جهان 
را قطع خواهند كرد. هرچند ممكن است عمليات نظامي 
چيني ها، در نزديكي مرزهاي خود به مراتب سهل تر از تقابل 
نظامي امريكايي ها از راه دور و انتقال دائمي نيرو باشد ولي 
چيني ها متوجه شدند قدرت نرم امريكا، اقتصاد چين كه 

متكي به صادرات است را مي تواند دچار سقوط آزاد كند.
او اظهار كرده است: از طرفي ديگر، رييس جمهور چين كه 
از چند سال پيش خود را آماده مي كرد تا آخر عمر در اين 
سمت بماند، تغيير قانون اساس��ي را به عنوان اولين قدم 
براي برداشتن محدوديت دو دوره اي رياست جمهوري در 
دستور كار خود قرار داد و آن را به انجام رساند. او به دنبال 
افقي است كه چين را در عرصه اقتصادي - نظامي طي يك 
دهه آينده به يك قدرت تثبيت شده جهاني مبدل كند. در 
دو سال گذشته، محدوديت هاي كرونا باعث شد كه نرخ 
رش��د اقتصادي چين نصف شود و اين زنگ خطري براي 
قدرتمند ش��دن چين بود. بي جينگ نياز دارد نرخ رشد 
اقتصادي را به باالي 5 درصد برس��اند، سرمايه گذاري در 

عرصه نظامي را ادامه بدهد و نيروي دريايي چين را بر آسيا 
و شرق آسيا مسلط كند زيرا كه اولين شرط نظامي جهت 
قدرتمند شدن گسترده يك كشور، قدرت دريايي آن است. 
هرچند تايوان يك موضوع هويتي براي چيني ها است ولي 
با اهدافي همچون نرخ رشد اقتصادي و حفظ برتري مالي، 
توليدي و فناوري اين كشور قابل مقايسه نيست. هم اكنون به 
خصوص پس از مذاكرات چهار ساعته رهبران امريكا و چين 
در حاشيه گردهمايي گروه بيست )G20( در اندونزي در 
نوامبر 2022- آبان گذشته - موضوع تايوان تقريبا از اخبار 
جهاني ناپديد شده و دو كشور به تفاهم رسيدند كه روابط 
خود را حداقل در دو سال آينده از تنش هاي ژئوپليتيك به 

رقابت اقتصادي و توليد ثروت سوق بدهند.

  نشانه هاي قدرت دموكرات ها 
دكتر سريع القلم با بيان اينكه برخالف پيش بيني هاي 
گس��ترده، دموكرات ها پس از انتخابات مي��ان دوره اي 
امريكا، موقعيت نسبتا مناسبي در نظام تصميم سازي 
امريكا دارند، نوشته است: آنها سنا را در اختيار دارند، در 
عين حال اكثريت جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان 
تعيين كننده نيس��ت و نرخ ت��ورم و قيمت انرژي تحت 
كنترل است. دموكرات ها بعد از انتخابات ميان دوره اي، 
به پيروزي محتمل درانتخابات رياست جمهوري نوامبر 
2024 اميدوارتر شدند. هم اكنون مهم ترين موضوع براي 
آنها افزايش يك تا يك و نيم درصدي نرخ رشد اقتصادي، 
كنترل تورم و جلوگيري از افزايش قيمت انرژي اس��ت. 
هم��كاري و رقابت با چين در اي��ن چارچوب از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت. جو بايدن در مذاكرات اندونزي 
 One China( » اعالم كرد امريكا به »سياست يك چين
Policy( كه به مذاكرات دهه 1970 ميان نيكس��ون و 
مائو برمي گردد، همچنان وفادار است. همچنين او اعالم 
كرد قصد تقابل با چين را ندارد اما امريكا به  شدت با چين 
به صورت دوجانب��ه و در عرصه جهاني رقابت اقتصادي 
خواهد كرد. هرچند پس از دو سال توقف مالقات ها، دو 
طرف قبول كردند گروه هاي كاري تشكيل داده و مسائل 
و تنش  ه��اي خود را حل يا تخفيف بدهند ولي دركليت 
مذاكرات، موضوع تايوان را از س��رخط اخبار برداشتند، 
در اِعم��ال تعرفه هاي جديد كوت��اه آمدند، همكاري در 
محيط زيست و فناوري را آغاز كردند و چيني ها در مقابِل 
مواضع ماليم ت��ر امريكايي ها، حاضر ش��دند در خريد 
محصوالت كشاورزي، هواپيماي مسافربري بوئينگ و 
در سرمايه گذاري  هاي منتهي به توليد و اشتغال فعال  تر 
 Chip عمل كنند. تنش ها قبال تا آنجا پيش رفته بود كه در
Act )قانون تراشه( مصوب 2022، شهروندان امريكايي 
از فعاليت و اشتغال در شركت هاي فناوري چيني، منع 
شدند. هم اكنون فضاي همكاري، مذاكره و تفاهم بين دو 
كشور عمدتا با مقاصد اقتصادي فراهم شده است، ضمن 
اينكه فعاليت هاي وسيع نظامي - امنيتي امريكا با هند، 
ژاپن، كره جنوبي، استراليا و كشورهاي كوچك آسيايي در 

صورت همكاري چيني ها احتماال تقليل پيدا كند.

  رشد اقتصادي بدون امريكا ممكن نيست
دكتر سريع القلم با بيان اينكه چيني ها با نتايج انتخابات امريكا 
متوجه شدند دولت بايدن تا...  ادامه در صفحه 2
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هرچند به نظر مي رس��يد با تحويل اليحه بودجه از سوي 
رييس جمهور به مجلس، گام مهمي براي آغاز بررسي اليحه 
و به نتيجه رساندن آن پيش از پايان سال برداشته شده اما 
خبرهايي كه از مجلس مي رسد نشان مي دهد كه نمايندگان 
براي نهايي كردن بررسي هاي خود همچنان ترديد دارند كه 
آيا امكان نهايي كردن مراحل مختلف كار تا پيش از پايان 
سال وجود دارد يا علي رغم تحويل بودجه، باز هم بايد به 
بودجه هاي چند دوازدهمي فكر كرد؟ در واقع اين چالش 
زماني آغاز شد كه دولت بودجه را بيش از يك ماه تاخير به 
مجلس رساند، اليحه اي كه مشخص نبود كه آيا بناست بعد 
از برنامه هفتم توسعه بررسي شود، همزمان با آن در دستور 
كار قرار بگيرد يا به طور مستقل بررسي شود و با وجود اعالم 
وصول اليحه، هنوز نيز مشخص نيست كه چه تصميمي در 
اين زمينه گرفته خواهد شد. با اين وجود با تحويل بودجه به 
مجلس، كار نمايندگان در اين زمينه رسما آغاز خواهد شد و 
جديدترين خبر اين است كه شمس الدين حسيني -  وزير 
اقتصاد دولت احمدي نژاد - به عنوان رييس كميس��يون 
تلفيق انتخاب شده و ديگر خبري از حاجي بابايي نخواهد 
بود. احس��ان اركاني عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 
۱۴۰۲ با اشاره به جلسه صبح امروز اين كميسيون اظهار 
داشت: با انتخاب اعضا، آقاي سيد شمس الدين حسيني به 
عنوان رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲، سيد 
محسن دهنوي به عنوان نايب رييس اول، احمد دنيامالي 
نايب ريي��س دوم و رحيم زارع به عنوان س��خنگوي اين 
كميسيون انتخاب شدند. وي افزود پس از انتخاب اعضاي 
هيات رييسه، آيين نامه شيوه بررسي بودجه سال ۱۴۰۲ 
مشخص و كارگروه هاي مربوطه تشكيل خواهد شد. عضو 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصريح كرد: 
كميس��يون تلفيق پنج روز فرصت دارد تا كليات بودجه 
را بررس��ي كند و بعد از آن گزارش خود را به صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي ارايه دهد. به اين ترتيب با مشخص 
شدن اعضا و هيات رييسه، مجلس فرآيند بررسي بودجه 
را به شكل رسمي پيگيري خواهد كرد، فرآيندي كه براي 
نهايي شدن آن بايد دو قوه از ۱۰ مرحله مشخص عبور كنند: 
۱- ارايه اليحه بودجه از سوي دولت به مجلس كه بودجه 

سال آينده در تاريخ ۲۱ دي ماه تقديم مجلس شد.
۲-اليحه بودجه و پيوس��ت هاي آن در س��امانه مربوطه 
بارگذاري و در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد و آنها به مدت 
۱۵ روز فرصت اليحه را بررسي و پيشنهادهاي خود را به 

كميسيون هاي تخصصي مجلس تقديم كنند.
۳-. در مرحله بعدي كميسيون هاي تخصصي موظفند 
حداكثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزيع اليحه، گزارش خود 

را به كميسيون تلفيق تقديم كنند.
۴-. تشكيل كميسيون  تلفيق مجلس كه شامل ۹ نفر از 

اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضاي هر يك 
از كميسيون هاي تخصصي ديگر است.

۵- كميسيون تلفيق موظف است ظرف ۵ روز كليات اليحه 
بودجه بررسي و گزارش آن را تقديم هيات رييسه كند.

۶- بررسي گزارش شور اول كمسيون تلفيق درباره كليات 
اليحه بودجه در جلسه علني.

۷- بررسي جزييات اليحه بودجه )شور دوم( در كمسيون 
تلفيق اين بودجه كمس��يون حداكثر ظرف ۱۵ روز پس 
از پايان مهلت گزارش كميسيون هاي تخصصي، ضمن 
رس��يدگي به گزارش كميسيون هاي تخصصي، گزارش 
نهايي خود را تنظيم و به مجلس ش��وراي اسالمي تقديم 
مي كند. البته كميس��يون تلفيق اين اختيار را دارد كه با 
موافقت هيات رييسه مجلس مهلت تقديم گزارش نهايي 

خود را تا ۱۵ روز تمديد كند.
۸- نمايندگان مجلس پس از تصويب كليات اليحه بودجه، 
بررسي جزييات اليحه را آغاز مي كنند كه شامل بررسي 

بخش هاي هزينه اي و درآمدي اين اليحه خواهد بود.
۹- پس از تصويب جزييات اليحه بودجه در صحن علني، 
اين اليحه در صورتي قانون��ي و الزم االجرا خواهد بود كه 

شوراي نگهبان آن را بررسي و تصويب كرده باشد.
۱۰- درصورت تصويب اليحه بودجه توسط شوراي نگهبان، 
اين اليحه به عنوان قانون بودجه س��ال آينده كل كشور 
الزم االجرا بوده و توسط رييس مجلس به دولت ابالغ و بعد 

از سوي دولت به دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي شود.
در چنين فضايي اس��ت كه مشخص مي شود تاخير يك 
ماهه دولت در رساندن بودجه به مجلس چه چالش هايي 
را به وجود آورده و همين موضوع اساسا نهايي شدن بودجه 
تا پيش از پايان س��ال را در هاله اي از ابهام فرو برده است. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني درباره روند بررس��ي اليحه 

بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: طبق زمان بندي صورت 
گرفته، جلسات كميس��يون تلفيق از امروز شروع شد و 
اين كميسيون ظرف ۵ روز آينده به بررسي كليات اليحه 
بودجه مي پردازد. وي ادامه داد: با اتمام اين مهلت، مجلس 
در روز يكشنبه دوم بهمن به بررسي كليات بودجه ۱۴۰۲ 
مي پردازد؛ در صورت تصويب كليات در صحن علني اليحه 
به كميسيون تلفيق براي بررسي جزييات ارجاع مي شود 
كه كميسيون تلفيق ۱۵ روز فرصت دارد. اين عضو هيات 
رييس��ه مجلس اضافه كرد: در اين فاصله نمايندگان ۱۰ 
روز فرصت ارايه پيش��نهادات داشته و ۱۵ روز نيز فرصت 
ارايه گزارش كميس��يون هاي تخصصي است كه اين دو 
زمان با يكديگر همپوشاني دارند. وي ادامه داد: بعد از اتمام 
بررسي جزييات اليحه بودجه در تلفيق، نمايندگان مهلت 
۱۰ روزه اي براي ارايه پيشنهادات بر روي گزارش تلفيق 
دارند؛ با فرض بررسي جزييات اليحه بودجه طي ۱۰ روز 
در صحن علني و همچنين بررس��ي مصوبات مجلس در 
شوراي نگهبان به مدت ۱۰ روز، رسيدگي به اليحه بودجه 
و رفع ايرادات احتمالي در شوراي نگهبان در ۵۶ روز و پيش 
از پايان س��ال جاري به اتمام مي رسد. حاجي دليگاني در 
عين حال گفت: در حالت ديگر، كميسيون تلفيق مي تواند 
زمان بررسي جزييات اليجه بودجه را ۱۵ روز ديگر تمديد 
كند يعني زمان بررسي اليحه در كميسيون تلفيق ۳۰ روز 
شود، همچنين احتمال اينكه شوراي نگهبان زمان بيشتري 
براي بررسي مصوبات مجلس احتياج داشته باشد هم وجود 
دارد؛ عالوه بر اين در صورت رد شدن كليات بودجه همزمان 
ديگري به اين جدول زمان بندي اضافه خواهد شد بنابراين 
در مجموع بررسي بودجه ۱۰۶ روز طول مي كشد كه اين 
يعني نهايي ش��دن اليحه بودجه به سال جديد موكول 
مي شود و الزم است اليحه چند دوازدهم بودجه را داشته 

باش��يم. وي ادامه داد: پيش بيني من اين است كه اگر كار 
فوق العاده اي انجام ش��ود يعني بررسي بودجه به صورت 
سه شيفت در كميسيون تلفيق و سپس در صحن علني 
صورت گيرد و موارد تمديدي رخ ندهد، بررسي بودجه تا 
پايان سال به اتمام مي رسد اما در غير اين صورت احتماال 
رسيدگي به بودجه تا آخر سال تمام نمي شود لذا همچنان 
احتمال بررسي بودجه به صورت چند دوازدهم وجود دارد.

تمام اين بحث ها در حالي مطرح مي شود كه نمايندگان 
هنوز نظرات خود در رابطه با اليحه بودجه را ارايه نكرده اند و 
با توجه به سوابق سال هاي گذشته و البته اختالف نظرهايي 
كه اخيرا ميان دو قوه بر سر نحوه اجراي قانون بودجه امسال 
به وجود آمده به نظر مي رسد چالش ها در اين زمينه نيز كم 
نخواهند بود. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه مشخص 
در اليحه مطرح ش��ده، بحث افزايش س��ن بازنشستگي 
اس��ت، موضوعي كه فعال واكنش برخ��ي نمايندگان را 
برانگيخته و آنها توضيحاتي را در اين رابطه مطرح كرده اند. 
حجت االسالم سيد جواد حس��يني كيا با اشاره به يكي از 
تبصره هاي اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبني بر اينكه سنوات 
خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد 
و زن داراي حداقل مدرك كارشناس��ي معتبر در مشاغل 
اختصاصي در تمام صندوق هاي بازنشستگي اعم از لشكري 
و كشوري كه در سال ۱۴۰۲ بازنشسته مي شوند، در صورت 
اعالم نياز دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط 
سني به مدت دو سال افزايش مي يابد، اظهار داشت: دولت به 
دنبال آن است كه سن بازنشستگي را دو سال افزايش دهد. 
وي بيان كرد: دولت در توضيح دليل خود براي افزايش سن 
بازنشستگي مي گويد كه برخي از صندوق هاي بازنشستگي 
در آستانه ورشكستگي هستند و بنابراين هر چقدر سن 
كار بيشتر باشد، بهتر است. نماينده مردم سنقر و كليايي 
در مجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: قباًل قاعده اي 
وجود داشت مبني بر اينكه ۲۷ نفر كار مي كردند و ۳ نفر 
بازنشسته مي شدند، اما االن اين رابطه معكوس شده است 
و به جايي رسيديم كه ۲۷ نفر بازنشسته مي شوند و ۳ نفر 
كار مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه افزايش سن بازنشستگي 
كار خوب و مثبتي است تا در صورت رضايت افراد بتوانند دو 
سال ديگر مشغول به كار باشند، گفت: اين موضوع هم به 
نفع كاركنان است و هم براي دستگاه ها خوب است. از اين 
لحاظ براي كاركنان خوب است كه دو سال ديگر مشغول به 
كار مي مانند و با حقوق دو سال بعد خود بازنشسته مي شوند 
و سنوات آنان افزايش مي يابد. هرچند نظرات مثبت و منفي 
مختلفي در اين زمينه مطرح شده اما بايد ديد در كنار دولت 
و مجلس، اتحاديه هاي كارگري و كليات جامعه نسبت به 
آن چه واكنشي نشان خواهد داد و البته در نهايت مجلس 

به سمت تامين نظر دولت حركت خواهد كرد يا مردم؟

كالن و بورس2ادامه از صفحه اول   Sun. Jan 15. 2023  2409   يكشنبه 25 دي 1401    22 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

آغاز ماراتن بررسي اليحه دو ماه مانده به پايان سال

آرامش نسبي بازار ارز در نخستين روز هفته

هفت خوان بودجه 1402

ربع سكه مسير خود را از طال جدا كرد
چند روز پس از نهايي شدن تغييرات در بانك مركزي، به 
نظر مي رسد كه همچنان بحث ها بر سر چگونگي اثرگذاري 
اين تغييرات ادامه دارد. موافقان اين تغيير معتقدند كه از يك 
سو صالح آبادي، رييس قبلي بانك مركزي توان اداره بازار را 
نداشته و از سوي ديگر، با توجه به اينكه بخشي از افزايش 
قيمت ها تحت تاثير شرايط رواني بوده، جابه جايي صورت 
گرفته در ساختمان ميرداماد مي تواند مثبت باشد، از سوي 
ديگر مخالفان اما مي گويند كه روند افزايشي قيمت ارز و طال 
تحت تاثير محدوديت هاي مالي و ارزي دولت شكل گرفته و 
اين تغييرات شايد در كوتاه مدت بتوانند شرايط را بهتر كنند 
اما در نهايت توان تاثيرگذاري كالن در اين حوزه را نخواهند 
داش��ت. با اين وجود آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داده، 
آرامشي نسبي را در بازار ارز نشان مي دهد، هرچند بر خالف 
تصور دولت، هنوز روندي از كاهش جدي قيمت ارز در بازار 
مشاهده نمي شود. كانون صرافان قيمت شنبه دالر ۳۸ هزار 
و ۹۲۳ تومان براي خريد و ۳۹ هزار و ۳۳۵ تومان براي فروش 
قيمت گذاري كرده است. همچنين در صرافي ملي، دالر با 
قيمت ۳۸ هزار و ۹۷۵ تومان براي خريد و ۳۹ هزار و ۳۶۹ 
تومان براي فروش معامله مي شود. كانون صرافان نيز نرخ 
دالر را ۳۸ ه��زار و ۹۲۳ تومان براي خريد و ۳۹ هزار و ۳۳۵ 
تومان براي فروش قيمت گذاري كرده است. همچنين در 
صرافي ملي، قيمت شنبه دالر ۳۸ هزار و ۹۷۵ تومان براي 
خريد و ۳۹ هزار و ۳۶۹ تومان براي فروش اعالم شد. در بازار 
متشكل نيز دالر ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان قيمت خورد.با اين 
وجود قيمت ها در بازار آزاد همچنان باالتر از اين عددهاست 
و ش��رايط بازار نش��ان از آن دارد كه خري��د و فروش دالر 
همچنان محدود بوده اما با قيمت هايي باالتر از صرافي هاي 
رسمي انجام مي شود.  »يورو« پول كشورهاي منطقه يورو 
است كه به ۱۰۰ سنت تقسيم مي شود. به كارگيري يورو 
از ابتداي ژانويه س��ال ۲۰۰۲ رس��مًا در كشورهاي آلمان، 
فرانسه، بلژيك، اتريش، اسپانيا، پرتغال، يونان، ايتاليا، ايرلند، 
لوكزامبورگ، هلند و فنالند آغاز شد و اكنون در ۱۹ كشور 
از ۲۷ عضو اتحاديه اروپا به طور رسمي در جريان است. ايران 
در برخي از مبادالت تجاري خود با كش��ورهاي اروپايي و 
آسيايي از ارز يورو استفاده مي كند. قيمت شنبه يورو در آغاز 
معامالت بازار ارز ۲۴ دي ماه در صرافي ملي ۴۲ هزار و ۵۹۶ 
تومان براي خريد و ۴۳ هزار و ۲۶ تومان براي فروش اعالم 
شد. كانون صرافان نيز قيمت يورو را ۴۲ هزار و ۱۸۹ تومان 
براي خريد و ۴۲ هزار و ۶۶۳ تومان براي فروش اعالم كرده 
است. كانون صرافان قيمت درهم را ۱۰ هزار و ۵۶۸ تومان 
براي خريد و ۱۰ هزار و ۷۴۳ تومان براي فروش اعالم كرده 
است. جدا از وضعيت بازار ارز، در بازار طال نيز قيمت ها روند 
نزولي مدنظ��ر دولت را پي نگرفته اند، هرچند در اين بين، 
وضعيت ربع سكه متفاوت است. قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد، ا بيست و چهارم دي ماه ۱۴۰۱ به ۲۱ 
ميليون ۵۰۰ هزار تومان رسيد.همچنين قيمت نيم سكه ۱۲ 

ميليون ۲۰۰ هزار تومان؛ قيمت ربع سكه ۷ ميليون ۸۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
است. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۹۲۱/۳ دالر و هر 
گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۹۲۸ هزار ۷۵۱ تومان است. 
با توجه به آغاز عرضه ربع سكه در بورس، قيمت آن حدود 
يك ميليون تومان در بازار كاهش يافته است. از حدود دو ماه 
پيش و همزمان با افزايش نرخ دالر در بازار آزاد، قيمت سكه 
نيز با ركوردزني هاي جديد مرزهاي ۲۰ ميليون تومان را رد 
كرد؛ در اين بين بررسي وضعيت بررسي قيمت ها حكايت 
از بزرگ شدن روزافزون حباب سكه در قطعات مختلف اين 
كاال داشت. در اين بين بيشترين حباب مربوط به ربع سكه 
مي شود كه حتي در مقاطعي از مرز ۵ ميليون تومان نيز رد 
ش��د؛ به عنوان نمونه در ۲۷ آذر ماه حباب ربع سكه رقم ۵ 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان را ثبت كرده بود؛ به اين معنا كه 
خريداران ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان بيشتر از ارزش ذاتي 
ربع سكه، براي خريد اين كاال پول پرداخت كرده بودند. بر 
همين اساس نيز بانك مركزي روز دوشنبه نوزدهم دي ماه 
اعالم كرد كه قصد دارد از شنبه ۲۴ دي به مدت ۳ روز تعداد 
۵۰۰ هزار قطعه سكه طالي ربع بهار آزادي از طريق بورس 
كاالي ايران عرضه كند. با انتشار اين خبر و رشد فروش ربع 
سكه به دليل ترس از كاهش قيمت، روند قيمتي اين كاال 
نزولي شد و روز چهارشنبه ۲۲ دي ماه با قيمت ۷ ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان معامله ش��د؛ البته در اين روز همچنان 
حباب ربع سكه از ۳ ميليون تومان فرارتر رفت و روي عدد 
۳ ميليون و ۳۶۳ هزار تومان تثبيت شد. حال بررسي ها از 
آخرين وضعيت قيمت سكه در بازار آزاد نشان مي دهد كه 
قيمت ربع سكه با يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان كاهش 
نسبت به روز دوش��نبه نوزدهم دي ماه، )تا لحظه تنظيم 
گزارش( از ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به ۷ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان رسيده است.همچنين حباب اين سكه نيز به نظر 
در حال خالي شدن است و از ۴ ميليون و ۱۹۰ هزار تومان در 

روز نوزدهم دي ماه به ۲ ميليون و ۹۷۲ هزار تومان )تا لحظه 
تنطيم گزارش( رسيده است.بر اين اساس، بررسي آخرين 
حباب هاي قيمتي سكه در بازار )تا لحظه تنظيم گزارش( 
نشان مي دهد كه حباب سكه امامي )طرح جديد( ۲ ميليون 
و ۸۱۳ هزار تومان، حباب سكه طرح جديد يك ميليون و 
۸۰۸ هزار تومان، حباب نيم س��كه ۲ ميليون و ۹۵۶ هزار 
تومان، حباب ربع سكه ۲ ميليون و ۹۷۲ هزار تومان و حباب 
سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان است. در كنار 
خبرهاي روز، بانك مركزي روز گذشته از سياست خود براي 
بازگرداندن آرامش به بازار ارز نيز رونمايي كرد. بانك مركزي 
در بخشنامه اي اعالم كرد كه بانك ها و موسسات اعتباري 
موظف هستند در زمان ايجاد يا تمديد گواهي ثبت آماري 
به ميزان تعيين شده نسبت به مسدود سازي معادل ريالي 
مبلغ ارزي در حس��اب هاي متقاضي نزد بانك ها به عنوان 
س��پرده تخصيص ارز اقدام كنند. در متن اين بخش��نامه 
آمده است كه »پيرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به منظ��ور مديريت بازار ارز و جلوگيري از 
ايجاد درخواست هاي غير واقعي تخصيص ارز از محل منابع 
اين بانك، نظام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( و ارز حاصل از 
صادرات ديگران جهت واردات كاال و خدمت توسط بخش 
غيردولتي موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي 

جهت اجراء ابالغ مي شود: 
۱ - آن بانك موظف اس��ت در زمان ايجاد/تمديد گواهي 
ثبت آماري )بابت اصل و كارمزد( متناس��ب با زمان ايجاد 
و نوبت تمديد گواهي ثبت آماري نسبت به مسدود سازي 
معادل ريالي مبلغ ارزي مورد درخواس��ت به نرخ فروش 
 )ETS( حواله ارز مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي ارز
در حس��اب هاي متقاضي نزد آن بانك به عنوان س��پرده 

تخصيص ارز اقدام نمايد.
۲ - در صورتي ك��ه متقاضي درخواس��ت نمايد ارز 
تخصيص يافته از طريق آن بانك خريداري شود رفع 

مسدودي و برداشت وجه ريالي سپرده مذكور جهت 
خريد ارز توسط آن بانك بالمانع مي باشد.

۳ - در صورتي كه متقاضي از طريق سامانه جامع تجارت 
رأس��ًا اقدام به خريد ارز از سامانه نظام يكپارچه معامالت 
ارزي )نيما( نمايد، متعاقب تأمين ارز )آماده صدور حواله( 
و ثبت آن در سامانه تأمين ارز اين بانك، آزاد سازي سپرده 
يادشده متناسب با مبلغ ارز تأمين شده ظرف )۷( روز بانكي 

امكان پذير مي باشد.
۴ - در صورت ابطال، انقض��اي گواهي ثبت آماري يا عدم 
تخصيص ارز، الزم اس��ت آن بانك با دريافت درخواست 
متقاضي مبني بر انصراف از درخواست تخصيص ارز نسبت 
به آزاد سازي سپرده مورد اشاره ظرف )۷( روز بانكي اقدام 

نمايد.
۵ - در صورت تخصيص ارز چنانچه متقاضي اقدام به ابطال 
گواهي ثب��ت آماري ارز تخصيص يافته نم��وده و مجدداً 
درخواس��ت تخصيص ارز نمايد؛ اين اق��دام به منزله يك 
نوبت تمديد با توجه به ترتيبات من��درج در جدول فوق 

تلقي خواهد شد.
۶ - كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي منوط به تأييد معاون 
وزير وزارتخانه ذيربط )مبني بر ش��مول كاالي اساس��ي 
و نهاده هاي دام��ي( و نيز گندم از ش��مول مفاد بندهاي 

فوق الذكر مستثني مي باشد.
۷ - دارو و تجهيزات پزشكي )داراي مجوز صادره از سوي 
سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه( از شمول مفاد 

بندهاي فوق الذكر مستثني مي باشد.
۸ - مسدود س��ازي س��پرده براي ايجاد يا تمديد گواهي 
ثبت آماري، نافي اخذ وثايق و تضامين بابت تضمين ارايه 
پروانه گمركي موضوع بند )۱۴( از قسمت كليات بخش 

اول مجموعه مقررات ارزي نمي باشد.
۹ - بابت كليه موارد و ثبت س��فارش هاي مش��مول اين 
بخش��نامه ضمن تأكيد بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج 
در پيوست شماره )۲( بخش اول مجموعه مقررات ارزي 
در زمان مطالبه خدمت از آن بانك و قبل از درخواس��ت 
تخصيص ارز از متقاضي درخصوص متن ذيل نيز در زمان 
مطالبه خدمت از آن بانك و قبل درخواست تخصيص ارز 
تعهدنامه هاي الزم از متقاضي اخذ گردد. تخصيص ارز و 
مسدود سازي سپرده هيچ گونه حقي براي متقاضي و نيز 
هيچ گونه تعهد و الزامي براي بانك عامل و بانك مركزي بابت 

تأمين ارز ايجاد نخواهد كرد.
بديهي اس��ت تأييد يا عدم تأييد گواه��ي ثبت آماري 
)تخصيص ارز(، ميزان تخصيص ارز، تعيي��ن ارز و نوع 
نرخ ارز وفق ضواب��ط و مقررات بانك مركزي و منوط به 
تش��خيص بانك مركزي بوده و متقاضي حق هرگونه 
اعتراض را از خود سلب مي نمايد.  در خاتمه اين بخشنامه 
تاكيد شده است، مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي 

ذي ربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت شود. 

»تعادل« بررسي مي كند 
بهشت دالالن خودرو تكرار شد!

وزارت صمت هم به ناچار براي اينكه زير بار افزايش قيمت 
خودرو نرود و از طرفي بخشي از زيان انباشته خودروسازان 
را جبران كند، موافقت كرد كه تا سقف ۳۰ درصد خودروها 
در بورس كاال با قيمتي باالتر از قيمت كارخانه و پايين تر 
از قيمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقي هم به شيوه 
قرعه كشي و با قيمت كارخانه فروش رود. تسنيم نيز نوشت 
كه در همين راستا شاهد بوديم كه با افزايش عرضه خودرو 
در بورس، برخي از خودروها در بورس كاال بسيار پايين تر 
از قيمت بازار فروخته شد و برخي خودروها هم مشتري 
نداشت و با همان قيمت پايه كارخانه به فروش رفت كه 
همزماني اين اقدام با افزايش عرضه در قرعه كشي ها بازار 
غيررس��مي خودرو را هم تحت تاثير قرار داد و قيمت ها 
سير نزولي داش��ت. اين روند در حالي ادامه داشت كه با 
نامه ۱۱ نماينده مجلس به شوراي رقابت و اظهارات رييس 
سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن فروش 
خودرو در بورس، شاهد عقب نشيني وزارت صمت از رويه 
عرضه خودروي جديد در بورس و واگذاري امر به شوراي 

رقابت هستيم.
هفته گذشته ش��وراي رقابت در اطالعيه اي اعالم كرد: 
»با توجه به منقضي شدن مدت زمان شصت و سومين 
مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۲۸ مهر 
۱۴۰۰ در خصوص تنظيم بازار خودرو، دس��تورالعمل 
تش��كيل »كارگروه تخصصي خودرو« توس��ط شوراي 
رقابت به تصويب رسيد«. با اعالم اين مصوبه، اين تصور 
ايجاد شده كه شوراي رقابت عماًل به تعيين دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو ورود پيدا كرده است و دستورالعمل 
بازار خودرو كه ش��امل تنظيم قيمت، مقدار و ش��رايط 
دسترسي آن است، توسط »كارگروه تخصصي خودرو« 
تدوين مي ش��ود. اما مدير روابط عمومي شوراي رقابت 
دوشنبه گذش��ته بالفاصله پس از اعالم اين خبر، ورود 
ش��وراي رقابت به قيمت گذاري خودرو را تكذيب كرد و 
گفت شوراي رقابت خودرو را قيمت گذاري نخواهد كرد و 
صرفا دستورالعمل را تدوين مي كند و اجراي آن با دولت 
است. با اين حال برخي نسبت به اين اظهارات ترديد دارند 
و تصور مي كنند دليل اين اظهارنظر اين است كه شوراي 
رقابت نمي خواه��د در نگاه مردم عام��ل گراني خودرو 
شناخته شود. در حالي كه قيمت كارخانه اي خودرو مدتي 
اس��ت تغيير نكرده، عمال با سپردن كار به دستورالعمل 
شوراي رقابت بايد منتظر افزايش قيمت كارخانه اي همه 
خودروها باشيم، چرا كه طبق اين دستورالعمل، قيمت 
خودرو هر شش ماه طبق تورم بخشي بايد افزايش پيدا 
كند و به نظر مي رسد خودروسازان هم با اين اقدام بيشتر 

موافق باشند.

    درخواست ها براي رفع ابهامات 
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
نامه اي به احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و 
رييس شوراي عالي بورس، خواستار اقدام مناسب و فوري 
براي از بين بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس 
كاال، كه موجبات نگراني سهامداران را فراهم آورده، شد. 
گفتني است عرضه خودرو در بورس كاال با موافقت وزير 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شوراي عالي بورس 
در جلسه اين شورا در تير ماه سال جاري، وارد فاز جديدي 

شده بود. متن اين نامه بدين شرح است: 
جناب آقاي دكتر خاندوزي، وزير محترم امور اقتصادي و 

دارايي و رييس شوراي عالي بورس، سالم عليكم
احترامًا همانطور كه مس��تحضريد صنع��ت خودرو در 
س��ال هاي گذش��ته به داليل متعدد فراز و نشيب هاي 
فراواني را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلي تقريبا 
غيرممكن بود. بخشي از ضعف هاي صنعت خودرو ناشي 
از مديريت هاي نادرس��ت در اين صنعت و بخش ديگر 
مواردي اس��ت كه از خارج از صنعت خودرو و بر اس��اس 
تصميم هاي سياست گذاران اقتصادي بر صنعت تحميل 
گشته است؛ قيمت گذاري دستوري در صنعت خودرو 
خصوصا بر محصوالت دو خودروساز بزرگ كشور، سهم 
مهمي در زيان ۱۵۰ هزار ميليارد توماني اين صنعت را به 

خود اختصاص داده است.
در جلسه مورخ ۲۱ تيرماه ۱۴۰۱ شوراي عالي بورس با 
موافقت وزير محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر گرديد 
عرضه خودرو در بورس كاال صورت پذيرد كه اين فرآيند به 
صورت گام به گام در حال تكامل مي باشد و از ماه گذشته 
تاكنون با همكاري وزارت صمت و خودروسازان مبني بر 

افزايش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه دارد.
تاكنون تنه��ا ۳۶ هزار انواع خ��ودرو در بورس كاال مورد 

معامله قرار گرفته است و رانتي بيش از ۱۱ همت از بين 
رفته اس��ت؛ در حالي كه اين تعداد خودرو درصد بسيار 
كمي از كل توليد خودرو در كش��ور مي باشد كه نسبت 
آن به كل توليد رانت بي��ش از ۱۰۰ همت را در اين بازار 
نشان مي دهد. عالوه بر حذف رانت، واقعي شدن تقاضا، 
رشد قيمت سهام خودروسازان و تاثير آن بر بازار سرمايه 
)به عنوان نمونه قيمت س��هام ايران خودرو در تاريخ ۲۰ 
تيرماه تا تاري��خ ۲۰ دي ماه با عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رس��يده است كه رشد 
حدود ۷۵ درصد را ثبت كرده اس��ت!( بازگشت اعتماد 
مردم به س��رمايه گذاري، افزايش درآمد مالياتي دولت، 
تزريق نقدينگي به خودروسازان جهت اجراي طرح هاي 
توسعه پيش رو، تحويل خودرو در موعد تحويل توسط 
خودروس��ازان، جذب نقدينگ��ي از جامع��ه، عدم نياز 
خودروس��ازان به دريافت وام از سيستم بانكي و به تبع 
آن كاهش اثر اين بخش در خلق نقدينگي و ... از مواردي 
است كه تاكنون با موفقيت مورد تجربه قرار گرفته است و 
نيازمند اين امر است تا زمان مناسب اجراي اين طرح در 
بورس كاال ادامه يابد و با اصالحات الزم تعادل در اين بازار 

متالطم برقرار گردد.
در روزهاي گذشته اظهارات شفاهي مسووالن محترم 
سازمان بازرسي كل كشور، جلسات برگزار شده در شوراي 
رقابت، برخي از مكاتبات صورت گرفته از سوي نمايندگان 
محترم مجلس با وزارت صمت و... س��بب شده است در 
خصوص ادامه اين روند ابهاماتي ايجاد ش��ود. از طرفي 
اين اظهارات بعضا برخالف اختيارات قانوني دستگاه ها 
در خصوص كاالهاي مورد معامله در بازار سرمايه بوده و 
اين ابهام سبب نگراني سرمايه گذاران گرديده است. لذا از 
حضرتعالي تقاضا مي شود در اين خصوص ارايه طريق و 

راهنمايي فرماييد.
سياوش وكيلي در خصوص عرضه خودرو در بورس كاال، 
اظهار داشت: از بزرگ ترين محاس��ن عرضه خودرو در 
بورس كاال اين است كه مابه التفاوت قيمت كارخانه و بازار 
آزاد كه پيش از اين به عنوان رانتي بزرگ به جيب دالالن 
مي رفت به توليدكننده و مصرف كننده مي رسد. استمرار 
عرضه خودروها در بورس كاال باعث اصالح ساختار مالي 
شركت ها، دسترس��ي مستقيم مصرف كننده نهايي به 
خودرو صفر كيلومتر و حذف واسطه ها و دالل ها مي شود.

بعد از مدت ها شاهد عرضه خودرو در بورس كاال هستيم 
و بسياري از كارشناسان بر مثبت بودن اين اقدام تاكيد 
موكد دارند كه اتفاقًا اثرات رشد عرضه ها را در تعادل بازار 
و حتي كاهش قيمت ها نظاره گر هستيم. آنچه كه شايد 
از ديد برخي فعاالن و دلس��وزان اقتصادي كشور مطرح 
مي ش��ود اين اس��ت كه در حال حاضر عرضه خودرو به 
صورت محدود انجام مي ش��ود كه در اين زمينه نيز در 
سايه پيگيري هاي انجام شده از سازمان بورس و بورس 
كاال، عرضه روند مناسبي به خود گرفته و در حال افزايش 
است؛ همين اتفاق باعث شده تا به يك باره بخش بزرگي از 
سيستم داللي و رانتي كشور و مافيايي كه از اين نمد براي 
خود كالهي مي دوختند، منافع شان به خطر افتاده و در 
حال مخالفت با اين اقدام ارزنده هستند. در اين ميان آنچه 
بسيار مورد نظر است و باعث تقويت اين اقدام مي شود اين 
است كه تيراژ عرضه خودروها در بورس كاال افزايش يابد 
و محدود به چند خودروساز نباشد و ۲ خودروساز بزرگ 
كشور نيز نس��بت به عرضه محصوالت پرتيراژ خود در 
بورس كاال اقدام كنند. موضوع ديگري كه مي تواند كمك 
حال خريداران و مصرف كنندگان نهايي و واقعي خودرو 
باشد اين است كه با ساختاري كه وجود دارد ۲۵ درصد 
ارزش خودرو در قالب پيش پرداخت انجام مي شود و براي 
تسويه، تمهيدات ليزينگي و اقساطي انديشيده شود تا آن 
طيف از مصرف كنندگان نهايي كه تمكن مالي كافي براي 
خريد نقدي خودرو ندارند بتوانند بعد از خريد خودرو از 
بورس كاال به صورت ليزينگي و اقس��اطي مابقي وجه را 
پرداخت كنند. قطعًا اگر تيراژ عرضه از حالت محدود به 
عرضه هاي پرحجم افزايش پيدا كند و استمرار داشته باشد 
قطعاً فاصله قيمتي بين بازار آزاد و قيمت كارخانه هم كمتر 
مي شود. هرچه فاصله بين بازار آزاد و قيمت كارخانه كمتر 
شود از نظر قيمتي به نفع مصرف كننده است و از طرف 
ديگر مزاياي فروش خودروها در بستر عرضه و تقاضاي 
بورس كاال، مستقيماً به گروه هاي ذي نفع مثل دولت از نظر 
ماليات و توليدكننده از نظر قيمت نهايي فروش مي رسد 
و باعث بهبود صورت هاي مالي شركت هاي خودروسازي 
مي ش��ود كه در نهايت اين اقدام، بس��يار اقدام ارزنده در 

اقتصاد كشور است.

پيش بيني قطع ارتباطات مالي ايران در آسيا
دو س��ال ديگر تصميم گيرنده است، نوشته: اين دو سال 
در اقتصاد چين تعيين كننده خواهد بود و مبناي رشد 
»ت��داوم س��رمايه گذاري« و »جهت« س��رمايه گذاري 
 Foreign Direct Investment( مستقيم خارجي يا
FDI( است. چيني  ها با باورهاي واقع گرايانه خود به خوبي 
متوجه هستند كه تحقق رشد اقتصادي بدون همكاري 
با امريكا براي چين امكان پذير نخواهد بود. به موازات اين 
متغيرهاي اقتصادي براي طرفين، واشنگتن به يك هدف 
بسيار كليدي به  طور بالقوه نيز مي تواند دست يابد: فاصله 

انداختن ميان روسيه و چين.
اين استاد روابط بين الملل افزوده است: تشويق چين كه 
 LNG روسيه را جايگزين نفت كشورهاي عربي نكند، گاز
قطر به چين و شرق آسيا گسترش يابد و سرمايه گذاري 
اعراب در چي��ن افزايش يابد از جمله موارد كالن تفاهم 
است. در حال حاضر، چيني  ها حدود ۳۳۰ ميليارد دالر 
با كشورهاي عربي تجارت دارند كه قرار است گسترش 
يابد. از سويي ديگر، چيني ها ۴۲ بندر در ۳۴ كشور دنيا 
را مديريت مي كنند كه ۱۵ م��ورد آن در خاورميانه و ۲ 
مورد آن در اسراييل است. اين مديريت و ديپلماسي بندر 
)Seaport Diplomacy( نتيجه منابع عظيم درآمد، 
فروش كاال و خدمات و نفوذ اقتصادي - سياس��ي چين 
است. تعميق روابط تجاري و سرمايه گذاري متقابل چين 
با اعراب و اسراييل هم به نفع بي جينگ است و هم به نفع 

Global Sup- ممريكا. در بازارهاي زنجيره هاي عرضه(
ply Chains( . دست نامريي آدام اسميت در گسترش 
فعاليت  هاي چين به نفع دالر، بازارهاي مالي در امريكا و در 
نهايت به اشتغال و افزايش نرخ رشد اقتصادي در اين كشور 
خواهد انجاميد، هدف��ي كه به دموكرات  ها در انتخابات 

رياست جمهوري نوامبر ۲۰۲۴ كمك خواهد كرد.

نقش جديد چين در برابر ايران
دكتر سريع القلم نوشته اس��ت: درست يا غلط، در سال 
گذش��ته مجموعه غرب به اين نتيجه رسيد ايران قصد 
توافق جديدي در برجام را ندارد و سپس تصميم گرفت 
Plan B را نس��بت به ايران فعال كن��د )= ايجاد انزواي 
سياسي و تشديد تحريم اقتصادي(. همان طور كه اين 
روزها مشاهده مي شود، اروپايي ها همان سياست امريكا 
نس��بت به ايران را پيش گرفته ان��د. اگر فاصله انداختن 
 Package ميان چين و روس��يه در حد ۱۵-۲۰ درصد
تفاهم ميان امريكا و چين در مذاكرات اندونزي بود، فاصله 
انداختن ميان روابط مالي- تجاري- انرژي ايران و چين در 
حد يك درصد است. بخش مهمي از Plan B به حداقل 
رساندن و اگر بشود به صفر رساندن ارتباطات مالي ايران 
 Plan در خاورميانه و آسيا است. هم اكنون، چين در تحقق
 Package غرب و به واسطه يك عنصر يك درصدي در B

تفاهم با امريكا، سهم خود را ايفا مي كند.



گلناز پرتوي مهر |
كارشناسان اقتصاد انرژي با توجه به مشكالت ايران در تامين 
امنيت جبران كسري گاز طبيعي براي مصرف داخلي و 
تامين امنيت جبران تفاوت بين ميزان عرضه و ميزان مصرف 
فرآورده هاي نفتي نظير بنزين و... اين گونه نظر مي دهند كه 
دولت مادورو به اين نتيجه رسيد كه نبايد فرصت همكاري و 
رفاقت با آمريكا را ازدست بدهد. درهمين حال روسيه و چين 
فقط از ونزوئال تا مي توانستند درراستاي منافع خودشان 
استفاده كردند.چين نفت خام ونزوئال را به بهاي بسيار ارزان 
خريد وهردو كشور متحد شرقي ونزوئال به قول هايي كه داده 
بودند عمل نكردند و كوچكترين سرمايه گذاري در ونزوئال به 
عمل نياوردند. درنتيجه دولت مادورو و حزب حاكم تصميم 
گرفتند كه به جاي مد نظر قراردادن منافع گروهي و حزبي 

منافع ملي ونزوئال مد نظر قرار داده شود.
محمود خاقاني، كارشناس بين المللي انرژي، در گفت وگو 
با خبرنگار »تعادل« اظهار داشت: سرانجام آمريكا از تغيير 
دولت فعلي ونزوئللال و روي كار آوردن يك دولت رفيق با 
آمريكا در ونزوئللال صرف نظر كرد و رفاقت دولت آمريكا و 
دولت فعلي ونزوئللال را ترجيح داد. به همين دليل با دادن 
مجوز توسط دولت جو بايدن به شركت آمريكايي شورون 
براي بازگشت به ونزوئال و مشاركت در اكتشاف، توسعه و 
توليد نفت خام و گاز طبيعي ونزوئال رفاقت و همكاري ونزوئال 
و آمريكا شللروع شده است. وي تصريح كرد: دولت ترامپ 
همانطور كه در ارديبهشت ماه 1397 از برجام خارج شد و 
تحريم هاي سخت تري را عليه نظام جمهوري اسالمي ايران 
تحميل كرد درسال 2019 ميالدي روابط ديپلماتيك با 
ونزوئال را كاهش داد و برنامه سللرنگوني دولت نيكوالس 
مادورو دردستوركار دولت آمريكا قرار گرفت. تحليلگران 
بازار بين المللي انرژي با توجه به سياست خارجي دولت 
ترامپ اين گونه ارزيابي كردند كه دولت وقت آمريكا قصد 
داشت برمنابع عظيم نفت خام و گاز طبيعي ونزوئال تسلط 
كامل پيدا كند. وي بيان داشت: پس از شروع عمليات ويژه 
نظامي روسيه در اوكراين و تحريم ها عليه صنعت نفت و گاز 
طبيعي روسيه و نيز تداوم تحريم ها عليه نظام جمهوري 
اسالمي ايران كه موجب افزايش قابل توجه بهاي انرژي به 
ويژه در بازار اروپا و آمريكا شد به طوري كه بهاي نفت خام 
باالتر از بشكه اي 129 دالر معامله شد، فرصت خوبي فراهم 
آورد تا دولت مللادورو در ونزوئال به طور پنهان با دولت جو 
بايدن نحوه بازگشت شركت هاي نفتي آمريكايي به ونزوئال 
را مطرح كند.  وي با بيان اينكه برخي از ناظران معتقدند كه 
ممكن است نيكوالس مادورو در سفري كه درخردادماه 
1401 به تهران داشللت موضوع تصميم دولت ونزوئال را 
با رييس جمهور دولت سيزدهم درميان گذاشت تصريح 
كرد: براساس منابع خبري 21 خردادماه 1401، رييسي 
اظهار داشت مقاومت دولت و ملت ونزوئال در برابر فشارها و 
تحريم هاي سخت، عبور اين كشور از ابرتورم ها و از سرگيري 
رشد اقتصادي در اين كشور نشانه خوبي است كه به همه 
ثابت مي كند، مقاومت و ايستادگي جواب مي دهد و دشمن 
را وادار به عقب نشيني مي كند. به گفته خاقاني رييسي 
روابط با ونزوئال را در حوزه هاي مختلف راهبردي توصيف 
كرد و با بيان اينكه تهران و كاراكاس ظرفيت ها و زمينه هاي 
خوبي براي ارتقاي سطح روابط با يكديگر دارند، خاطرنشان 
كرده امروز دو كشللور همكاري هاي سازنده اي در حوزه 
انرژي، سللاخت نيروگاه هاي حرارتي، تعميللر و اورهال 
پااليشللگاه هاي ونزوئال، ارائه خدمات فني و مهندسي، 

عرصه هاي اقتصادي و كشاورزي با يكديگر دارند.

   شركت آمريكايي شورون در ونزوئال
وي بيان داشت: به دنبال موفقيت مذاكرات دولت ونزوئال 
و دولت آمريكا شركت شورون اجازه پيدا كرد كه به ونزوئال 
برگردد و براي اكتشاف، توسعه و توليد نفت خام و صادرات 
نفت خام ونزوئال سرمايه گذاري كند و صنعت نفت وگاز 
ونزوئال كه به دليل كمبود فناوري هاي نوين و نيروي انساني 
حرفه اي و متخصص درشرايط بسلليار بدي بسر مي برد 
را بازسللازي و ارتقا دهد.  وي اداملله داد: ونزوئال كه يكي از 
كشورهاي تاسيس كننده سازمان اوپك است بزرگترين 
ذخاير نفت خام جهان يعني حدود 304ميليارد بشكه دارد. 
درواقع هميشه تقاضا براي نفت خام ونزوئال درآمريكا قابل 
توجه بوده است. زيرا، بسياري از پااليشگاه ها در سواحل 
جنوبي آمريكا كه به خليج مكزيك راه دارند و پااليشگاه هاي 

واقع در مركز بخش غربي آمريكا براي فرآورش نفت خام 
سنگين آمريكاي التين طراحي و برنامه ريزي شده اند. در 
واقع قبل از تحريم ها براي كمك به سرنگوني دولت مادورو 
صنعت نفت ونزوئال بزرگتريللن صادر كننده نفت خام به 
آمريكا بللود. وي در ادامه افزود: درسللال 2016 ميالدي 
ونزوئال سومين صادر كننده نفت خام به آمريكا بعد از كانادا 
و عربستان بود و 291 ميليون بشكه نفت خام به آمريكا صادر 
كرد، يعني روزانه 796000بشكه نفت خام معادل هشت 

درصد نفت خامي كه آمريكا روزانه وارد مي كرد.

   تحريم ها با اقتصاد ونزوئال چه كرد؟
خاقاني با اشللاره به اينكه درسللال 2019 ميالدي ميزان 
صادرات نفت خام ونزوئال به آمريكا درتمام طول سال 2019 
حدود 34 ميليون بشكه بود عنوان كرد: درسال 2020 و 
2021 ميالدي به دنبال تحريم هاي دولت ترامپ حضور 
ونزوئال در بازار هاي بين المللي نفت خام بشللدت كاهش 
يافت. درنتيجه رشد اقتصادي ونزوئال بشدت دچار وقفه شد، 
به طوري كه ونزوئال به عنوان يك نمونه از كشوري كه درگير 
هيچ گونه جنگ نظامي نشده بود با توجه به تورم با نرخ بسيار 
باال و مشكالت اقتصادي عديده زبانزد همه اقتصاددانان شده 
بود.  وي خاطرنشللان كرد: به همين دليل بيشتر از هفت 
ميليون از مردم ونزوئال از كشور مهاجرت كردند، كمبود 
دارو و...مردم ونزوئال را درشرايط بسياربدي از نظر سالمتي، 
قدرت خريد مواد خوراكي و... قرارداده بود اما، دولت وقت 

آمريكا حاضر نبود كه از حجم و شدت تحريم ها كم كند.

   مذاكرات مادورو با مخالفان دولت
وي بيان داشت: دولت مادور با توجه به فرصتي كه پس از 
شروع جنگ اكراين فراهم آمده بود با اولويت قراردادن منافع 
ملي بر منافع حللزب حاكم، بالفاصله براي متقاعد كردن 
آمريكا براي رفع تحريم ها اعالم كرد كه قصد دارد با مخالفان 
دولت كه به شهر مكزيكوسيتي مهاجرت كرده بودند درماه 
نوامبر سال 2022 وارد مذاكره شود.  وي خاطرنشان كرد: 
پس ازابتكار دولت مادورو دولت جو بايدن هم درشرايطي 
قرار گرفت كه ناگزير به دولت مادورو امتياز داد وبا كاهش 
تحريم ها كه موجب بهبود وضع اقتصادي ونزوئال شد، به 
شركت آمريكايي شورون اجازه داد كه به ونزوئال بازگردد. 

وي افزود: مجوز شماره 41 وزارت خزانه داري آمريكا 
كه درتاريخ 26 نوامبر 2022 صادر شده است به شركت 
شورون اجازه مي دهد كه براي مدت شش ماه عمليات 
اكتشاف، توسللعه و توليد نفت خام درونزوئال را شروع 
كند ونفت خام ونزوئال را به آمريكا صادر نمايد. درواقع 
شركت آمريكايي شورون با شركت نفت دولتي ونزوئال 
PDVSA چهار قللرارداد مشللاركت درتوليد قبل از 
تحريم ها داشت كه قصد دارد آنها را دوباره فعال كند و 

اين نكته قابل توجه است كه در مجوز صادر شده براي 
فعاليت شركت آمريكايي شورون آمده است كه شركت 
مذكور اجازه ندارد به دولت ونزوئال پولي بابت ماليات و يا 
حق مالكيت منابع نفت خام وگاز طبيعي پرداخت كند.

   مشكالت ونزوئال تمام شدني نيست؟
واقعيت تلخي كه مردم ونزوئال با آن دسللت به گريبان 
هسللتند فسللاد و اختالس و...درونزوئال اسللت كه در 
دوران تحريم ها افزايش يافت ويك گروه اليگارشي نو 
پا )اصحاب ثروت وقدرت(- كاسللبان تحريم- به بهانه 
دورزدن تحريم ها با دوستان و شركايي كه در كشورهاي 
ديگر به ويژه در آمريكاي التين، چين، روسيه و... دارند در 
اقتصاد خرد و كالن كشور نفوذ دارند و همواره براي تداوم 
تحريم ها تالش مي كنند.  به همين دليل علي رغم كاهش 
تحريم هاي آمريكا و شللروع به كار شركت آمريكايي 
شورون در صنعت نفت ونزوئال انتظار نمي رود كه فساد 
واختالس اجازه دهد به اين زودي ها صنعت نفت ونزوئال 
نوسازي شود.بيش از بيست سال درصنعت نفت ونزوئال 
براي تعمير ونگهداري تاسيسات موجود سرمايه گذاري 
نشده است. درنتيجه به گزارش برخي رسانه ها نظير اويل 
پرايس دات كام ساختار هاي اساسي تاسيسات نفتي 
بدليل زنگ زدگي و پوسيدگي موجب شد كه توليد نفت 
خام ونزوئال درطول سال 2020 بشدت كاهش پيدا كند. 

   آمار توليد نفت خام ونزوئال - اوپك
وي خاطرنشان كرد: به گزارش اويل پرايس دات كام در ماه 
ژانويه 2021 شركت دولتي PDVSA اعالم كرد كه روزانه 
يك و نيم ميليون بشكه نفت خام توليد مي كنند كه متعاقبا  
به يك ميليون بشكه درروز كاهش داده شد؛ اما دراواخر 
سال 2021 شركت دولتي PDVSA رسما  پذيرفت كه 
ميزان توليد نفت خام روزانه ونزوئال 636000 بشكه بوده 
اسللت. وي ادامه داد: دولت مادورو ادعاي مشابه اي را در 
سال 2022 مطرح كرد كه ميزان توليد نفت خام شركت 
دولتي PDVSA از روزانه يك ميليون بشكه عبور كرد 
و دراواخر سال 2022 به دوميليون بشكه درروز رسيد و 
چنانچه اين ادعا صحت داشت به اعتقاد اويل پرايس دات 
كام ونزوئال مي توانسللت به رقم توليد نفت خام در سال 
2017 رسيده باشد كه ميزان تحريم هاي آمريكا بسيار 
كمتر بود و ونزوئال مي توانست دربازارهاي بين المللي نفت 
خام و بازار سرمايه حضور فعال داشته باشد. اين كارشناس 
حوزه انرژي عنوان كرد: اما، بعدا  ثابت شللد كه اين ادعا 
صحت ندارد و درماه نوامبر 2022 آمار منتشر شده توسط 
دبيرخانه اوپك نشان داد كه درطول سال 2022 توليد 
نفت خام ونزوئال روزانه 693 هزار بشكه بوده است. بنابراين، 
كارشناسان اقتصاد انرژي اين گونه ارزيابي مي كنند كه 

حتي با بازگشت شركت آمريكايي شورون به ونزوئال انتظار 
نمي رود دركوتاه مللدت ميزان توليد نفت خام ونزوئال به 
سطحي برسد كه دولت مادورو بتواند براي بهبود ساختار 
صنعت نفت ونزوئال سرمايه گذاري الزم را به عمل آورد.  
خاقاني در ادامه بيان داشت: درنتيجه براي اينكه ميزان 
توليد نفت خام ونزوئال به دو ميليون بشكه در روز برسد، 
دولت آمريكا بايد شرايط تحريم ونزوئال را بازهم بازنگري 
 PDVSA وكاهش دهد تا دولت مادورو و شركت دولتي
بتوانند به بازارهاي بين المللي نفت خام به طور مستقل و 
بازار هاي سرمايه گذاري دسترسي پيدا كنند. چرا؟ به اين 
دليل كه صنعت نفت ونزوئال به سرمايه گذاري بسيار باال 
و قابل توجه نياز دارد. وي ادامه داد: براساس گزارش اويل 
پرايس دات كام درتاريخ سللوم ژانويلله 2023 ونزوئال به 
سرمايه گذاري بين 58 ميليارد تا 250 ميليارد دالر نياز 
دارد تا ميزان توليد نفت خام ونزوئال به دوران قبل از روي 
كار آمدن مرحوم چاوز يعني بين دو و نيم و سه نيم ميليون 
بشكه درروز برسد.  وي با بيان اينكه اين درحالي است كه 
شركت دولتي PDVSA با خوش بيني معتقد است كه 
حداالقل 58ميليارد دالر سرمايه گذاري كفايت مي كند 
بيان داشت: درهرحال درصورتي كه دولت مادورو نتواند به 
بازار سرمايه گذاري بين المللي دسترسي پيدا كند تا صنعت 
نفت ونزوئال كه از نظر سللاختاري درطول دو دهه اخير 
صدمات شديدي خورده است را بازسازي كند فرصت هايي 
كه دولت مادورو به دست آورده است ممكن است نتيجه 
مطلوب دربرنداشته باشد. خاقاني عنوان داشت: درواقع 
بازگشللت شللركت آمريكايي شللورون به ونزوئال با اين 
محدوديت كه اجازه ندارد براي نفتي كه توليد مي كند به 
دولت ونزوئال و يا شركت دولتي PDVSA پولي پرداخت 
كند، موجب خواهد شد كه دولت مادورو نتواند در زمان 
بحران و احتياج به درآمد نفتي دسترسي داشته باشد. وي 
با اشاره به اينكه بنابراين بايد اذعان داشت كه مجوز داده 
شده توسط دولت جو بايدن به شركت آمريكايي شورون 
براي بازگشت به ونزوئال درحال حاضر منافعي كم يا اصال  
منافعي براي دولت ومردم ونزوئال ندارد گفت: درحالي 
كه به شركت آمريكايي شورون اين فرصت را مي دهد 
كه منافعي كه بابت سرمايه گذاري هايي كه با مشاركت 
دولتي ونزوئال PDVSA درصنعت نفت ونزوئال قبل از 
تحميل تحريم هاي آمريكا به ونزوئال كرده بود را به انضمام 
طلب هايي كه از دولت ونزوئال داشت را با توليد، برداشت و 
صادر كردن نفت ونزوئال به آمريكا به دست بياورد. خاقاني 
در پايان اظهار داشت: با اين حال كارشناسان اقتصاد 
انرژي معتقدند كلله همين كه دولت مادورو و دولت 
جو بايللدن بايكديگر وارد گفت وگو شللده و توافقي 
مقدماتي صورت گرفته اسللت بايد منتظر تحوالت 

بعدي براي توسعه روابط ونزوئال و آمريكا بود.

رويداد
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پيمان آمريكا و ونزوئال الگويي براي ديگر كشورها؟!

نبرد شديد سرما و گاز!
كاهش بي سابقه دما تامين گاز را وارد نقطه حساس كرده، 
به گونه اي كه اكنون شاهد افت فشار گاز در برخي استان ها 
هسللتيم و براي جلوگيري از قطع گاز، بايد صرفه جويي 
انجام شود، اما راهكارهاي عملي اين صرفه جويي چيست؟

به گزارش ايسنا، شرايط جوي حاكم بر كشور كه به افزايش 
شللديد مصرف گاز منجر شده است، مجموع مصرف گاز 
در بخش هللاي تجاري و خانگي به حللدود 700 ميليون 
مترمكعب در روز رسيده است كه نسبت به مدت مشابه 
پارسال افزايش 150 ميليون مترمكعبي را نشان مي دهد. 
همچنين با ورود سللامانه هواي سرد به كشور شاهد افت 
دما و سرماي فراگير در بيشتر نقاط هستيم، به طوري كه 
هم اكنون دماي هوا در بيش از 460 شللهر در 27 استان 
كشور زير صفر است، ضمن آنكه در بعضي شهرستان ها 
دماي هوا تا منفي 28 درجه نيز رسيده است. آن طور كه 
مسووالن اعالم كردند تا اين لحظه هيچ گونه قطعي گاز در 
كشللور اتفاق نيفتاده اما نگراني هايي در اين ارتباط وجود 
دارد و در استان هاي شمال  شرقي كشور نيز شاهد كاهش 
فشار گاز بوده ايم كه اين موضوع هشداري براي مشتركان 
اين استان ها براي مصرف بهينه تر است، جواد اوجي وزير 
نفت روز گذشللته اعالم كرد: تالش مي كنيللم پايداري 
گازرساني در كشور را به ويژه در استان هاي شمال شرقي و 
غربي حفظ كنيم. البته در بعضي نواحي كشور با افت فشار 

روبه رو بوده ايم. وي با اشاره به نگراني خود از افت فشار گاز 
در استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان 
جنوبي، گلستان و سمنان گفت: در صورت همكاري مردم 
شريف كشور و نيز با توجه به اقدام ها و تدابير انديشيده شده 
ان شاءاهلل بتوانيم اين روزهاي سرد را سپري كنيم. اتفاق 
ديگري كه رخ داد قطع كامل سللوآپ گاز تركمنستان از 
6 صبح روز پنجشنبه بود، وزير نفت در اين باره نيز توضيح 
داد: به  دليل سرماي شديد هوا گاز بخش خانگي در كشور 
دوست و برادر تركمنستان قطع شده است، اما همكاران من 
در استان هاي شمالي كشور با تغييري كه در آرايش خطوط 
فشللار قوي گاز در آن منطقه داده اند تللا اين لحظه اجازه 
نداده اند گاز هموطنان قطع شود. مجيد چگني، معاون وزير 
نفت در امور گاز نيز در همين راستا اعالم كرد طي فصول گرم 
سال تعميرات اساسي در پااليشگاه ها، ايستگاه هاي تقويت 
فشار و خطوط لوله گاز كشللور به  موقع انجام شده است، 
تأسيسات گازرساني در كشور با حداكثر ظرفيت بدون هيچ 
مشكلي در حال فعاليت هستند. وي با اشاره به افت فشار گاز 
در استان هاي گلستان و مازندران و استان هاي شمال شرقي 
تصريح كرد: با تمهيدهاي درنظر گرفته  شده خوشبختانه 
تاكنون هيچ قطعي گازي در اين استان ها مشاهده نشده 
است. طول شبكه گازرسللاني در سراسر كشور و راهبري 
اين خطوط از استان تهران 438 هزار كيلومتر است، از همه 

مردم تقاضا داريم با مصرف بهينه گاز در منازل خود ما را در 
تأمين پايدار گاز استان هاي شمالي و غربي ياري برسانند. 
مقدار برداشللت گاز ترش به ركللورد روزانه 990 ميليون 
مترمكعب از ميدان هاي مشللترك و مستقل گازي و گاز 
همراه واحدهاي ال ان جي رسيده است، حدود 18 ميليون 
مترمكعب از شوريجه بي  در شمال  شرق كشور مربوط به 
ميدان خانگيران دريافت مي شود و اين دريافت به  دليل 
اين اسللت كه همزمان حدود 20 حلقه چاه از پيش آماده 
شده و اكنون در سقف توليد گاز قرار داريم و در چند سال 
گذشته تاكنون چنين ركوردي وجود نداشته است.  اكنون 
روزانه 705 ميليون مترمكعب تنها از پارس جنوبي و 200 
ميليون مترمكعب از تاسيسات شركت نفت مناطق مركزي 
برداشت مي شود، براي جبران و تأمين پايدار گاز در مناطق 
نفتخيز جنوب، از كارخانه ان جي ال 1000 حدود 9 ميليون 
مترمكعب گاز تأمين شده اسللت و چاه هاي تازه اي كه از 
ميدان آغار عملياتي شدند كمك كردند تا پايداري متفاوتي 
ارايه شود. در اين بين توجه به ميزان مصرف اهميت ويژه اي 
دارد، استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده هاي ضخيم، 
استفاده از شيرهاي ترموستاتيك و رعايت دماي رفاه )18 تا 
21 درجه( و پوشش مناسب موتورخانه ها و تعميرات الزم 
در آنها به عنوان بخشي از راه هاي مصرف بهينه گاز توصيه 
مي شود. بهتر است صرفه جويي از ساده ترين راه ها شروع 

شود؛ به گفته كارشناسان، با كم كردن دماي خانه و پوشيدن 
لباس هاي گرم مي توانيد در مصرف گاز صرفه جويي قابل 
توجهي كنيد؛ يعني با كم كردن فقط يك درجه از دماي 
خانه، مي توانيد هزينه هايللي را كه صرف گرمايش منزل 
مي شود تا 5 درصد كاهش دهيد. يك پنجره با شيشه تك 
جداره تقريبا 10 برابر يك ديوار عايق كاري شده هم اندازه 
خود تلفات حرارتي دارد. براي كاستن از مشكالت ناشي از 
پنجره ها، مي توان از راه هاي مختلف يك اليه هواي ساكن 
بين محيط داخل و خارج ايجاد كرد. با انجام اين كار تلفات 
حرارتي پنجره به نصف كاهش مي يابد. براي ايجاد اين اليه 
هوا راه هاي مختلفي وجود دارد. براي دو جداره كردن پنجره 
يك جداره موجود مي توان يك اليه ديگر از شيشلله يا 
اكريليك شفاف ديگر روي آن نصب كرد و فضاي بين آنها 
را كامال درزبندي كرد. در اين فضا بايد مقداري ماده جاذب 
رطوبت قرار داد تا رطوبت اين فضا را كامال بگيرد. همچنين 
عايق هاي ويژه پنجره ها را كه به شكل برچسبهاي شفاف 
ساخته مي شوند به راحتي مي توان روي شيشه پنجره ها 
چسباند و بخشي از خواص پنجره هاي دوجداره را در آنها 
به وجود آورد. اين برچسب ها باعث مي شوند ورود گرما 
در تابستان تا 80 درصد كاهش يابد. عالوه بر اين انواع 
كم تابش اين محصللوالت )Low-E( قادرند تلفات 
حرارتي و زمستاني را نيز تا 30 درصد كاهش دهند.

  درخشش قيمت نفت در پرتو سقوط دالر
قيمت نفت در معامالت با بيش از يك دالر در هر بشكه 
افزايش بسته شد و تحت تاثير سقوط ارزش دالر آمريكا 
به پايين ترين ركورد هفت ماهه و بهبود چشللم انداز 
تقاضاي چين براي سوخت، بزرگترين رشد هفتگي از 
اكتبر را به ثبت رساند. به گزارش ايسنا، بهاي معامالت 
نفت برنت با يك دالر و 25 سللنت معللادل 1.5 درصد 
افزايش، در 85 دالر و 28 سللنت در هر بشللكه بسته 
شد. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت آمريكا 
با يك دالر و 47 سللنت معادل 1.9 درصد افزايش، در 
79 دالر و 86 سللنت در هر بشكه بسته شد. شاخص 
نفت برنت براي كل هفته 8.6 درصد و وسللت تگزاس 
اينترمديت 8.4 درصد افزايش داشتند و بخش عمده 
ضرر هفته قبل را جبران كردند. شللاخص دالر آمريكا 
تحت تاثير انتظارات براي كند شدن روند افزايش نرخ 
بهره از سللوي فدرال رزرو، به پايين ترين ركورد هفت 
ماه گذشللته نزول كرد. دالر ضعيف تر، معامالت نفت 
كه به اين ارز قيمت گذاري مي شللود را براي خريداران 
غيرآمريكايي ارزان تللر مي كند. خريدهاي اخير نفت 
توسللط چين و افزايش ترافيك جاده اي در اين كشور 
هم اميدواري نسبت به احياي تقاضا براي سوخت در 
دومين اقتصاد بزرگ جهان را برانگيخته اسللت. اين 
كشور پس از سه سال اجراي تدابير سختگيرانه براي 
كنترل شيوع ويروس كرونا، به تازگي مرزهاي خود را 
بازگشايي كرده و محدوديت هاي كوويد - 19 را تسهيل 
كرده است. جيوواني استونوو، تحليلگر موسسه مالي يو 
بي  اس در اين باره گفت: همه به شللاخص هاي تحرك 
چين نگاه مي كنند كه به روند صعودي اشللاره دارند و 
نشان مي دهند تقاضا براي نفت رو به بهبود است و اين 
موضوع، از قيمت ها پشتيباني كرده است. اكنون بايد 
ديد آيا روند مذكور به واردات باالتر نفت به چين منتهي 
مي شود و آيا آژانس هايي نظير آژانس بين المللي انرژي و 
اوپك، برآورد خود از تقاضا براي نفت را باالتر خواهند برد. 
اوپك و متحدانش شامل روسيه در فوريه ديدار خواهند 
كرد تا به ارزيابي وضعيت بازار بپردازند و اين نگراني وجود 
دارد كه اين گروه بخواهد براي تقويت قيمت ها، دوباره 
توليدش را كاهش بدهد. باب ياوگر، تحليلگر شركت 
ميزوهو در اين باره گفت: قيمت نفت افزايش يافته اما 
با سطحي كه در زمان مذاكرات توليدكنندگان اوپك 
درباره كاهش توليد قرار داشللت، فاصللله زيادي دارد. 
اوپك پالس در اكتبر كه قيمت جهاني نفت به زير 90 
دالر در هر بشكه سقوط كرد، هدف توليد نفت خود را به 
ميزان دو ميليون بشكه در روز كاهش داد. در اين بين، 
بانك مورگان استنلي پيش بيني كرد عرضه محدود، از 
قيمت نفت در نيمه دوم سال ميالدي جاري پشتيباني 

خواهد كرد. تحليلگران بانك مورگان استنلي انتظار 
دارند با بهبود تقاضاي چين پس از بازگشايي مرزهاي 
اين كشور، بازار نفت در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم 
سللال 2023 با محدوديت عرضه رو به رو خواهد شد 
كه از قيمت ها پشتيباني مي كند. تحليلگران مورگان 
استنلي در يادداشتي با اشاره به اقداماتي نظير بازگشايي 
اقتصاد چين، احياي بخش هواپيمايي، سقف قيمت 
نفت روسيه، كندي رشد توليد نفت شيل آمريكا و پايان 
آزادسازي نفت از ذخاير نفت استراتژيك، پيش بيني 
كردند بازار نفت در سلله ماهه دوم متوازن تر شده و در 
سه ماهه سوم و سلله ماهه چهارم با محدوديت عرضه 
روبرو مي شود كه از باالتر رفتن قيمت ها در اواخر امسال 
پشتيباني خواهد كرد.  مورگان استنلي پيش بيني كرد 
قيمت نفت برنت در سه ماهه اول سال ميالدي جاري 
بين 80 تا 85 دالر در هر بشكه خواهد بود اما اين بانك 
انتظار دارد قيمت ها تا پايان امسال به 110 دالر در هر 
بشكه صعود كند و خاطرنشان كرد محدوديت عرضه 
چندان دور نيست و ذخاير در سطح بسيار اندكي قرار 
دارند. مورگان استنلي اعالم كرد انتظار مي رود تقاضاي 
باالتر چين براي نفت به دليل بازگشايي يك ميليون 
بشكه در روز افزايش پيدا كند و اين افزايش به تدريج تا 
پايان سال تحقق پيدا خواهد كرد. كشورهاي صنعتي 
گروه هفت، از پنجم فوريه، سللقف قيمت براي فروش 
فرآورده هاي نفتي روسيه اعمال خواهند كرد تا درآمد 
مسكو از صادرات انرژي و امكان تامين مالي جنگ اين 
كشور در اوكراين را محدود كنند. مورگان استنلي مختل 
شدن حدود يك ميليون بشكه در روز عرضه نفت روسيه 
از سطح فعلي را پيش بيني مي كند. بر اساس گزارش 
رويترز، بانك باركليز سه شنبه گذشته اعالم كرد نسبت 
به قيمت هاي نفت خوشبين مانده اما نگران وخامت 
فعاليت توليدي جهاني است كه مي تواند ريسك نزولي 
براي پيش بيني اين بانك از قيمت نفت 98 دالر در هر 

بشكه در سال 2023 ايجاد كند.

  گازرساني در سراسر كشور استمرار دارد
اوجي گفت: از روز پنجشنبه سوآپ گاز تركمنستان به  
صورت كامل قطع شد، اما با تغييراتي در خطوط انتقال 
گاز و استفاده حداكثري از ظرفيت توليد تا اين لحظه 
توانسته ايم استمرار در گازرساني كشور را حفظ كنيم. 
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجي در حاشيه بازديد 
از مركز ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه هم اكنون در بيش از 20 استان 
كشور دماي هوا به منفي 10 درجه رسيده است، گفت: 
تالش مي كنيم پايداري گازرساني در كشور را به ويژه 
در استان هاي شمال شرقي و غربي حفظ كنيم، البته 
در بعضي نواحي كشور با افت فشار روبه رو بوده ايم. وي 
با تاكيد بر اينكه حتي يك درجه كاهش دما در منازل 

و اداره هاي كشللور مي تواند در كاهش مصرف گاز در 
كشور مؤثر باشد، اظهار كرد: در روزهاي اخير با توجه 
به حساسلليت موجود، دفتر رياست جمهوري، دفتر 
معاون اول رييس جمهوري و وزارت كشور، استانداران 
و دستگاه هاي ذي ربط به صورت شبانه روزي از كميت 
و كيفيت استمرار گازرساني در كشور گزارش دريافت 
كرده اند. وزير نفت با بيان اينكه امروزه عمده سيستم 
گرمايشللي در منازل مسللكوني با گاز كار مي كنند، 
تصريح كرد: از مردم عزيز تقاضا داريم با رعايت دماي 
بهينه )18 تا 21 درجه( به ما در پايداري گازرسللاني 
كمك كنند؛ از سوي ديگر از شامگاه پنجشنبه در بخش 
سوآپ گاز تركمنستان شاهد افت شديد گاز بوده ايم.

كالن روندهاي  اقتصاد سياسي انرژي
زماني امپراتوري چين بود، در وسللط اقتصاد جهاني با 
نظم جديد قرار  دهد. اين برنامه ابتكاري به دنبال تضمين 
برخللورداري چين از بازارهايي بللراي كاالهاي چيني و 

دسترسي آن به انرژي و مواد خام مورد نياز مي باشد. 
مرزهاي جغرافيايي خاورميانه در تمام دوران باستان، همراه 
با ظهور و سقوط امپراتوري هاي بسيار زياد، دائماً بازترسيم  
مي شدند. با وجود شش قرن حكومت امپراتوري عثماني، 
مرزهاي آن اغلب تغيير مي كردند. نقشلله امروزي غرب 
آسيا در طول جنگ جهاني اول و پس از آن، روي كاغذ و 
در نتيجه فروپاشي عثماني ها ايجاد گرديد و با اين حال بر 
خطوط استاني به جامانده از عثماني ها واقع شد. از آن زمان 
تاكنون، اين نقشه ها توسط ملي گرايي پان عربي و اسالم 
سياسي، مخالفان دولت رژيم صهيونيستي، و نيز توسط 
گروه هايي همچون گروهك تروريستي داعش به چالش 
كشيده شده  است. البته نه تنها نقشه هاي نواحي مرزي، 
بلكه انواع مختلف نقشه ها – زمين شناسي، چاه هاي نفت 
و گاز، خطوط لوله و مسيرهاي نفت كش- در شكل گيري 
منطقه غرب آسيا مؤثر بوده اند. نفت و گاز و درآمدها و ذخاير 
و قدرت ناشي از آنها، همچنان محور هويت منطقه هستند. 
با وجود اين، سقوط بهاي نفت كه در سال 2014 آغاز شد، 
بحث تازه اي را درخصوص آينده نفت به راه انداخته است. 
حداكثر يك دهه پيش، جهان نگران نقطه اوج نفت بود. 
نقطه اوج نفت تصور حاكي از اتمام ذخاير نفت است. امروزه 
تمركز به اوج تقاضا تغيير يافته، يعني اينكه مصرف نفت تا 
چه مدت همچنان افزايش خواهد يافت و چه زماني شروع 
به كاهش خواهد كرد. آيا نفت ارزش و اهميت خود را در 
دهه هاي پيش رو از دسللت خواهد داد؟ افت تقاضا براي 
نفت در سال 2020، براي صادركنندگان نفت ضرورت 
بيشتري براي متنوع كردن و مدرن سازي اقتصادهايشان 
به وجود آورده اسللت. اين متنوع كردن و مدرن سازي را 
ابوظبي در سال 2007 با چشم انداز 2030 خود آغاز كرده 
بود، و عربستان سعودي  اكنون در تالش است تا آن را هرچه 

سريع تر انجام دهد. 
چنانچه يك عامل عمده وجود داشته باشد كه به ما بگويد 
تقاضا، نه عرضه، محدوديت آينده است، آن عامل مربوط 
به پيوند سياست هاي اقليمي و فناوري است. تنها بازاري 
كه به نظر مي رسيد براي مدتي طوالني براي نفت تضمين 
شده باشللد، بازار حمل ونقل و به ويژه خودرو بود. اما اين 

مسللاله ديگر در آينده نقشي ندارد، چراكه اكنون نفت با 
چالشي ناگهاني ناشي از سه گانه جديد مواجه است. اين 
سه گانه عبارت اسللت از: اتومبيل برقي، كه اصاًل از نفت 
استفاده نمي كند؛ حمل و نقل اشتراكي ؛ و اتومبيل هاي 
خودران. نتيجه مي تواند كشمكشي براي سيطره در يك 
صنعت جديد چند تريليون دالري به نام صنعت فناوري 

اتومبيل باشد.
بحث پيرامون اينكه جهان با چه سرعتي مي تواند و بايد 
با تغيير اقليم سللازگار شود، و اينكه اين امر چقدر هزينه 
خواهد داشت، بعيد است كه در اين دهه خاتمه يابد. اما 
هرقدر افكار عمومي بيدارتر مي شود و سياست هاي جديد 
درصدد پياده سازي هدف كربن خالص صفر برمي آيند، اين 
تالش لزوم بيشتري مي يابد. تمام اينها ما را به مفهوم گذار 
انرژي مي رساند: انتقال از جهان امروز، كه براي بيش از 80 
درصد انرژي خود، وابسته به نفت، گاز طبيعي، و زغال سنگ 
است، به جهاني كه به طورفزاينده با انرژي هاي تجديدپذير 
كار مي كند. انرژي هاي خورشيدي و بادي به ابزار منتخب 
براي كربن زدايي از صنعت برق بدل شده اند. آنها زماني 
انرژي هاي جايگزين بودند، اما اكنون جريان اصلي هستند. 
با اين حال، هم چنان كه سهم توليد آنها افزايش مي يابد، آنها 
با چالش تناوب مواجه مي گردند. آنها مي توانند هنگام تابش 
خورشيد يا وزش باد شبكه را سرشار از برق كنند، اما در يك 
روز ابري يا هنگامي كه تنها نسيمي مي وزد، تقريباً از ميان 
مي روند. اين مساله به چالش هاي فناورانه از جمله حفظ 
پايداري شبكه و يافتن روش هايي به منظور ذخيره برق در 
مقياس بزرگ براي مدتي بيش از چند ساعت اشاره دارد.

اقليم عامل تعيين كننده بسيار مؤثري در اقتصاد سياسي 
بين الملي انرژي خواهد بود. تاريخ به خوبي نشان مي دهد 
كه چگونه اقليم از موضوع مورد عالقه تعدادي دانشمند در 
اروپاي اوسط قرن نوزدهم، كه از پيدايش عصر يخبندان 
ديگري كلله تمدن را نابود مي سللازد در هراس بودند، به 
اجماعي در مورد گرمايش رسيد كه 195 كشور را در سال 
2015 در پاريس جهت ايجاد يك توافق اقليمي گردهم 
 آورد. اكنون به نظر مي رسد شتاب سياست هاي اقليمي  
كه توسط پژوهش هاي مختلف، الگوهاي اقليمي، بسيج 
سياسللي و توان مقررات گذاري، فعاليت هاي اجتماعي، 
نهادهاي مالي و نگراني هاي عميق افكار عمومي تقويت 

مي شوند، نظام انرژي را تغيير خواهد داد.



ويژه

 آزمون جامع واستانداردهاي مهارتي
فرهنگ و هنردر شهركرد برگزار شد

184 نفر داوطلب آزمون كتبي وعملي جامع اس��تانداردهاي مهارتي كار و دانش 
فرهنگ و هنر همزمان با سراسر كشور در چهار محال و بختياري 19 و 20دي ماه 
1401 در شهركرد حضور يافتند. به گزارش روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان چهار محال و بختياري، در طي برگزاري فرآيند آزمون پيام احمدي 
سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در محل برگزاري آزمون مذكور 
حضور يافت. شهرام فرجي معاون هنري وسينمايي فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري نيز با حضور در فرآيند اين آزمون گفت: 184نفر از داوطلبين 
از19 دي در رش��ته هاي آزمون نظري جامع اس��تانداردهاي مهارتي كار و دانش 
فرهنگ و هنر درش��هركرد و همچنين 20دي 1401، ش��ركت نموده اند. شهرام 
فرجي گفت: آزمون عملي ادواري و جامع در چند كد رشته مهارتي از جمله، كاربر 
رايانه، تايپ، گرافيك رايانه اي طراحي سياه و س��فيد و رنگي و ... در حوزه آزمون 
چهارمحال و بختياري در مجتمع فرهنگي هنري غدير شهركرد مورد سنجش عملي 
قرار گرفتند. مسوول آموزش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان نيز گفت: اين 
دوره از آزمون جامع و ادواري استانداردهاي مهارتي كار و دانش فرهنگ و هنر در 
چهارمحال و بختياري از19تا 20دي بخشي عملي و بخشي بصورت آنالين همزمان 
با سراسر كشور برگزارشد و از مجموع كل شركت كننده ها در آزمون كتبي كه 10۶ 
نفر بودند 42 نفر غايب بودند و داوطلبان حاضر چند آزمون داش��تند كه جمعا 
24۶ آزمون در چند رشته را شامل مي شد و بدليل بارش برف 1۵۷ آزمون دهنده 
كتبي را شامل شد و آزمون عملي با 120 نفر شركت كننده برگزار و 82 نفر نيز 22 
و 23 دي ماه بصورت آنالين در آزمون جامع شركت مي نمايند و آموزشگاه هاي 

مرتبط اين حوزه نيز از 1 آموزشگاه به 4 آموزشگاه افزايش يافته است.

تعادل|فرشته فريادرس|
پس از عرضه خودرو در تاالر شيشه اي در هفته هاي گذشته، 
برخي گروه ها با فشار به دنبال تغيير مسير عرضه خودرو به 
همان شيوه قرعه كشي يا بازگشت شوراي رقابت بودند؛ اين 
مهمان تازه وارد به تاالر بورس سروصداي زيادي به پا كرد 
و دردسرهايي هم براي بورس كاال ايجاد كرد. به طوري كه 
نامه اي از سمت مديرعامل ايران خودرو طي روزهاي گذشته 
منتشر ش��د كه در آن درخواست توقف عرضه خودرو دنا 
مطرح شده بود كه البته با پاسخ منفي متولي بورس كاال 
روبرو شد. رييس سازمان بورس در يك جوابيه عالوه بر عدم 
اجابت اين درخواست، از ايران خودرو خواسته بود تا برنامه 
منظمي را براي عرضه خودروها ارايه دهد و س��ريعا براي 
پذيرش ساير خودروها در بورس كاال اقدام كند. البته سايپا 
اولين شركتي بود كه تقاضاي لغو عرضه خودرو را به بورس 
كاال ارسال كرد. پس از اين جوابيه، سخنگوي وزارت صمت 
در اظهارنظري مبهم توقف عرضه دنا در بورس را ناشي از 
ورود سازمان بازرسي به ماجرا دانس��ت. از اين رو، رييس 
سازمان بورس هم اين بار با ارسال نامه اي به وزارت اقتصاد، 
خواستار ورود وزير اقتصاد براي شفافيت و حل مساله شد. 
وزير اقتصاد هم روز گذشته با ارسال نامه  يي از ادامه عرضه 
خودرو در بورس كاال حمايت و اختيار ادامه اين فرآيند را 
به شوراي عالي بورس واگذار كرد. برهمين اساس، عرضه 

خودرو در بورس كاال تا اين لحظه رفع تعليق شده است. 

    ورود نهاد نظارتي به عرضه خودرو!
از چند ماه پيش، مسير جديدي براي تنظيم بازار خودرو 
در پيش گرفته شد و دولت تصميم گرفت مسير بورس 
كاال را براي عرضه خودرو هموار كند. گرچه ورود خودرو 
به تاالر شيشه اي بورس از ابتداي امر پيشنهاد نمايندگان 
مجلس بود، اما در اقدامي عجيب شاهد بوديم كه در چند 
وقت اخير نمايندگان خانه ملت انتقادات تندي به نحوه 
عرضه خودرو در بورس كاال وارد كردند. به طوري كه يازده 
نماينده مجلس در نامه اي به شوراي رقابت، ضمن اينكه 
رويه عرضه خودرو در بورس كاال را غيرقانوني و ضدرقابتي 
خواندند، از اين شورا خواستند: »از اختيارات قانوني خود 
غفلت نكرده و ضمن توقف فوري رويه ضدرقابتي كنوني 
عرضه خودرو در بورس كاال و مجازات مديران متخلف، 
نس��بت به عودت س��ود اضافه درآمد صورت گرفته در 
معامالت اخير بورس كاال تدبير الزم را اعمال كند.« در 
اين ميان، گمانه زني هايي مبني بر بازگشت شوراي رقابت 
به روند قيمت گذاري خودرو وجود داشت. اما در اقدامي 
جدي تر، سازمان بازرسي هم خواستار بازگشت شوراي 
رقابت ب��ه قيمت گذاري خودرو ش��د. به طوري كه 13 
ديماه سازمان بازرسي كل كشور، مديران ايران خودرو 
و سايپا و همچنين برخي از مسووالن دولتي، از جمله 
نماينده شوراي رقابت، را به اين سازمان احضار كرد. احمد 
اسديان، معاون توليدي سازمان بازرسي، در اين جلسه 
تاكيد كرده بود كه »شوراي رقابت بايد در سريع ترين 
زمان ممكن به وظيفه قانوني خود در مورد قيمت گذاري 
خودرو عمل كند.« با ممانعت از ورود دناپالس به تاالر 
شيش��ه اي بورس، اين اقدام عملي تر شد. سخنگوي 
وزارت صمت هم در توضيح چنين اقدامي گفته بود كه 
اين وزارتخانه اختياري در اين مورد ندارد و طبق تصميم 
سازمان بازرسي، اين شوراي رقابت است كه بايد در مورد 

قيمت گذاري خودرو تصميم سازي  كند.

    علت لغو عرضه چه بود؟ 
اما علت تقاض��اي لغو عرضه خودرو چه بود؟ پاس��خ اين 
پرس��ش به روزهاي عرض��ه خودرو در تاالر شيش��ه اي و 
اس��تقبال متقاضيان بر مي گردد. چراكه اي��ران خودرو و 
سايپا در حالي در خواس��ت لغو عرضه خودرو در بورس را 
دارند كه درآخرين عرضه محصوالت خود در بورس كاال 
در روز دوشنبه 18 دي ماه با كاهش تقاضا خريد باال مواجه 
شدند و اين درحالي است كه بورس كاال نيز در 1۷ دي ماه با 
تمديد زمان سفارش گذاري سعي در باال بردن ميزان تقاضا 
و افزايش رقابت در بورس براي خريد خودروها را داش��ت. 
بررسي ها نشان مي دهد، در عرضه روز يكشنبه 18 ديماه 
تعداد 4 هزار دستگاه خودرو شاهين سفيد شركت سايپا 
با قيمت پايه 304 ميليون تومان عرضه شد كه اين خودرو 
مورد استقبال قرار نگرفت و تنها 1۵4۵ تقاضا براي آن ثبت 
شده است. بر اين اساس به دليل كمتر بودن تقاضا نسبت 
به عرضه خودرو شاهين با همان قيمت پايه 304 ميليون 
تومان معامله شد. همچنين در جريان معامالت روز دوشنبه 
18 دي ماه بورس كاالي ايران، تعداد 2 هزار دس��تگاه تارا 
سفيد مورد معامله قرار گرفت. اين تعداد خودرو با ميانگين 
قيمتي 3۵1 ميليون و 2۷4 هزار تومان به فروش رسيد كه 
تنها 3۶.9۵ درصد باالتر از قيمت پايه بود. اين در حالي است 
كه پژو 20۷ دس��تي به دليل رقابت باال براي خريد حدود 
102 درصد باالتر از قيمت پايه به فروش رس��يد كه سود 
بااليي نصيب ايران خودرو كرد. اما اتفاق عجيب در قيمت 
نهايي خودرو تارا در بورس كاال بود؛ قيمت ميانگين خودرو 
تارا در بورس كاال حدود 2۷ ميلي��ون تومان ارزان تر از پژو 
20۷ سفيد معامله شد، اين در حالي است كه قيمت تارا در 
بازار و كارخانه به مراتب باالتر از قيمت پژو 20۷ است. علت 
اين تفاوت قيمت مي تواند به ميزان تقاضا و رقابت باال براي 
خريد خودرو 20۷ )۶ هزار تقاضا در مقابل 4 هزار خودرو( 
در معامالت بورس كاال باشد. از اين رو، براي عرضه 4 هزار 
پژو 20۷ حدود ۶ هزار و ۶83 نفر به رقابت پرداختند كه در 
نهايت اين خودرو با ميانگين قيمتي 3۷۵ ميليون تومان، 
حدود 102 درصد باالتر از قيمت پايه به فروش رسيد.  به 
نظر مي رس��د، كاهش تقاضا و درص��د رقابت پايين براي 
خريد خودروهايي مانند تارا و 20۷ اتوماتيك باعث شده تا 
اهداف برنامه ريزي شده اين شركت محقق نشود. همچنين 
محصول شاهين سايپا به دليل كمتر بودن تقاضا نسبت به 
عرضه با قيمت پايه به فروش رسيد. البته شرايط سايپا به 
مراتب بدتر از ايران خودرو بود و از 4 هزار ش��اهين عرضه 

ش��ده حتي با قيمت پايه نيز تنها توانست 1۵4۵ خودر را 
به فروش برس��اند. احتماال اتفاقي كه ب��راي خودروهاي 
شاهين، تارا و حتي 20۷ اتوماتيك در عرضه روز 18 ديماه 
افتاد باعث شد اين دو شركت در سياست هاي نحوه عرضه 
و تعيين قيمت پايه در بورس كاال تجديد نظر كنند و در اين 
شرايط در بورس كاال خودرو عرضه نكنند. برهمين اساس، 
سايپا اولين شركتي بود كه تقاضاي لغو عرضه خودرو را به 
بورس كاال ارسال كرد و ايران خودرو نيز احتماال براي اينكه 
دناپالس به سرنوست شاهين دچار نشود، تقاضاي لغو عرضه 
اين خودرو در بورس را داده است. اين درحالي است كه طبق 
آمار روند معامالت خ��ودرو در بورس كاال از ابتداي عرضه 
يعني 28 ارديبهشت ماه تا 1۵دي ماه نشان مي دهد، در 
مجموع ۷ شركت خودروسازي موفق به فروش 2۵ هزار و 
۷42 دستگاه خودرو در بورس كاال شده اند كه با احتساب 
اختالف قيمت كارخانه با بازار آزاد، نزديك به ۷ هزار و ۵00 
ميليارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس كاال 
به خودروساز، خريداران نهايي و دولت رسيده است. از اين 
ميزان 4.۷4 همت ناشي از اختالف قيمت دستوري كارخانه 
و قيمت كشف شده در بورس به خودروسازان، 2.۷۵ همت 
ناشي از اختالف قيمت بازار غيررسمي و قيمت بورس به 
مصرف كننده نهايي و 430 ميليارد تومان به عنوان درآمد 
شناسايي ش��ده از طريق ماليات بر ارزش افزوده به دولت 
رسيده است. به عبارت ديگر اگر همين حجم محدود خودرو 
در بورس كاال معامله نمي شد، ۷.۵ همت به دليل سازوكار 
سراسر نادرست قرعه كشي و اجبار خودروسازان به فروش 
با قيمت هاي دستوري به جيب دالالن يا واسطه ها مي رفت. 

    نامه عشقي به وزير اقتصاد وپاسخ او
اما لغو عرضه خودرو در بورس كاال باعث شد؛ رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به اين موضوع واكنش نشان دهد. مجيد 
عشقي در نامه اي به وزير اقتصاد، خواستار اقدام مناسب و 
فوري براي از بين بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در 
بورس كاال، كه موجبات نگراني سهامداران را فراهم آورده، 
شد. در بخشي از اين نامه آمده است: »تاكنون تنها 3۶000 
انواع خودرو در بورس كاال مورد معامله قرار گرفته و رانتي 
بيش از 11 همت از بين رفته است؛ در حالي كه اين تعداد 
خودرو درصد بسيار كمي از كل توليد خودرو در كشور است 
كه نسبت آن به كل توليد رانت بيش از 100 همت را در اين 
بازار نشان مي دهد.« عشقي در نامه خود تاكيد كرده است: 
»عالوه بر حذف رانت، واقعي شدن تقاضا، رشد قيمت سهام 

خودروسازان و تاثير آن بر بازار سرمايه )به عنوان نمونه قيمت 
سهام ايران خودرو در تاريخ 20 تيرماه تا تاريخ 20 ديماه با 
عرضه خودرو در بورس كاال از 190 تومان به 348 تومان 
رسيده، كه رش��د حدود ۷۵ درصد را ثبت كرده است.(« 
وزير اقتصاد هم در پاسخ به نامه عشقي در خصوص تعيين 
تكليف ادامه پذيرش و عرضه خودروهاي جديد در بورس 
نوشت: »سياست وزارت امور اقتصادي و دارايي حمايت از 
سرمايه گذاران و افزايش شفافيت است. با توجه به مصوبه 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و عدم دريافت مصوبه از 
ساير نهادها، عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته 
ادامه يابد و در صورت دريافت هر درخواس��ت از سوي 
ساير دستگاه ها و نهادها موضوع مجددا در شوراي عالي 
بورس و اوراق بهادار مطرح گردد.« همانطور كه در نامه 
عشقي به خاندوزي آمده تاكنون تنها 3۶000 دستگاه 
انواع خودرو در بورس كاال م��ورد معامله قرار گرفته 
اس��ت و رانتي بيش از 11 همت از بين رفته است؛ در 
حالي كه اين تعداد خودرو درصد بس��يار كمي از كل 
توليد خودرو در كشور است كه نسبت آن به كل توليد 
رانت بيش از 100 همت را در اين بازار نشان مي دهد.

    وزارت صمت مخالف نيست
درهمين حال، سخنگوي وزارت صمت هم در واكنش به 
موافقت بورس كاال وزارت اقتصاد، عنوان كرده كه وزارت 
صمت مخالفتي با عرضه خودرو بورس كاال ندارد و فرآيند 
عرضه خودروهاي جديد در بورس كاال در چارچوب نظر 
شوراي رقابت و وزارت صمت صورت خواهد گرفت. اميد 
قاليباف توضيح داده: با اتمام مهلت قانوني مصوبه سران قوا 
در تعيين قيمت خودرو توسط ستاد تنظيم بازار، شوراي 
رقابت به حوزه تعيين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو 
ورود پيدا كرده كه همين موضوع عرضه خودرو در بورس 
كاال را با ابهاماتي همراه س��اخته اس��ت. او در مورد عرضه 
خودروه��اي جديد در بورس كاال، ه��م اينطور گفته كه 
فرآيند عرضه خودروهاي جديد در بورس كاال در چارچوب 
نظر شوراي رقابت و وزارت صمت صورت خواهد گرفت.او 
همچنين در رابطه با عرضه خودروي دنا پالس در بورس 
كاال، هم گفته كه مديرعامل ايران خودرو در مكاتبه اي با 
سازمان بورس خواستار لغو عرضه دنا در بورس كاال شده 
بود كه پس از موافقت بورس كاال با فروش دنا پالس، اين 
موضوع اجرايي خواهد شد. در همين راستا اگر ايران خودرو 
مشكلي نداشته باش��د عرضه دنا امروز )2۵ديماه( انجام 
مي شود. با اين حال، اگرچه عرضه خودرو در تاالر شيشه اي 
گامي مهم در جهت حذف قيمت گذاري دستوري است 
و چنانچه خودروها به صورت مرحله اي راهي بورس كاال 
مي شدند و قيمت سومي بين قيمت كارخانه و بازار كشف 
مي شد، خودروسازان مي توانستند از ورطه زيان دهي خارج 
شوند، اما اتفاقي كه در عمل افتاد چنين نبود. چراكه عرضه 
بسيار محدود در بورس كاال كمك چنداني به بازار خودرو 
نكرد؛ چراكه در اين مدت شاهد افزايش قيمت قابل توجه 
قيمت خودروها در ب��ازار بوديم. البته نبايد بورس كاال 
را مقصر اين افزايش قيمت دانست. چراكه اين گراني 
كه دامن بازار خودرو را گرفته اس��ت، بيش��تر متاثر از 
فاكتورهاي كالن اقتصادي، مانند تورم افسارگسيخته، 
جهش نرخ ارز و به دنبال آن سقوط ارزش پول ملي است. 
اما مزيت عرضه خودرو در بورس كاال، سودرس��اني به 
خودروسازان وتاحدي كوتاه كردن دست دالالن است. 
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علت رفت وبرگشت خودرو در بورس كاال چه بود ؟

مهماندردسرسازتاالرشيشهاي

كمتر از 1.5 ميليارد دالر تجارت با قاره آفريقا
تجارت ايران به بيش از 40 كشور در آفريقا كم ارزش تر 
از صادرات كشورمان به عراق و افغانستان است. تجارت 
ايران و آفريقا به بيش از يك ميليارد دالر در سال جاري 
رسيده است. به گفته مسووالن گمرك ايران، اين آمار 
با س��هم 93 درصدي ايران از ص��ادرات به بيش از 40 
كشور آفريقايي اميدواركننده است. اين درحالي است 
كه ايران در س��ال هاي گذش��ته كمتر از يك ميليارد 
دالر كاال به آفريقا صادر كرده و رقم صادرات تركيه به 
اين قاره به بيش از 19 ميليارد دالر مي رس��د. آخرين 
اخب��ار از ميزان تجارت ايران و آفريقا نش��ان مي دهد 

تا اواس��ط دي ماه س��ال جاري ميزان تجارت طرفين 
به يك ميليارد و 1۷0 ميليون دالر رس��يده اس��ت. به 
گفت��ه روح اهلل لطيفي قائم مقام باش��گاه تجار ايران و 
آفريقا، از اين ميزان، س��هم ص��ادرات ايران به بيش از 
93 درصد مي رسد. در سال 1401 ايران به بيش از 44 
كش��ور آفريقايي كاال صادر كرده كه آفريقاي جنوبي 
در رتبه نخس��ت واردات از كشورمان است. اين كشور 
280 ميليون دالر كاال از ايران خريده است. پس از اين 
كشور، موزامبيك، غنا، سودان و نيجريه ايستاده اند. در 
مقابل ايران بيشتر از تانزانيا، كنيا، آفريقاي جنوبي و غنا 

كاال وارد كرده است. براساس داده هاي آماري، تجارت 
ايران با قاره آفريقا در هشت ماه گذشته از سال جاري 
39 درصد نسبت به سال گذشته رشد كرده است. با اين 
وجود ايران از ديگر رقباي منطقه اي و عملكرد خود در 
تجارت با كش��ورهاي ديگر در تجارت با آفريقا فاصله 
دارد. تركيه با نزديك ب��ه 20 ميليارد دالر صادرات به 
قاره آفريقا، در بين كشورهاي همسايه در رتبه نخست 
ايستاده است. پس از تركيه، امارات با 13 ميليارد دالر 
در جايگاه دوم است. در بين سه كشور ديگر نامي از ايران 
به عنوان صادركننده بزرگ به قاره آفريقا وجود ندارد و 

كارنامه تجارت كشورمان با آفريقا در سال 1399 نشان 
مي دهد، ايران تنها نزديك به ۵80 ميليون دالر كاال به 
قاره آفريقا صادر كرده اس��ت. مديركل دفتر آفريقاي 
سازمان توسعه تجارت ايران امروز اعالم كرد شبكه اي 
از هشت مركز تجاري در سرتاسر قاره آفريقا فعال شده 
كه با عرضه خدمات به شركت هاي توليدي و صادراتي 
ايران به توسعه سهم كشورمان از تجارت اين قاره كمك 
مي كند. همچنين تبادل هيات هاي تجاري و برگزاري 
نمايشگاه از ديگر تمهيداتي است كه براي توسعه حضور 

كاالي ايراني در اين قاره در نظر گرفته شده است.

ماجراي حقوق 33 ميليوني دختر عضو شوراي شهر آشكار كرد
حفره قانون گذاري در پارلمان شهري

گروه راه و شهرسازي|ماجراي پرداخت حقوق 33 
ميليون توماني به دختر جوان و بدون سابقه كار يكي از 
اعضاي شوراي شهر تهران، بيش از اينكه زخمي بر صورت 
كارگران و كاركنان شريف و داراي سابقه در ادارات مختلف 
تهران و ساير شهرهاي كشور وارد كند، يكي از ايرادات و 
حفره هاي قانون نويسي اعضاي شوراي ششم را برمال 
كرد. كساني كه با راي مردم از اختيار الزم براي بررسي 
لوايح شهرداري و طرح هاي همكاران خود در شوراي شهر 
برخوردارند و با اين اختيار مي توانند روي زندگي و حقوق 
شهروندي ميليون ها نفر تهراني اثرگذار باشند. آنگونه كه از 
اظهارات يكي از اعضاي شوراي شهر تهران مشخص است، 
استخدام و واگذاري مسووليت به اين دختر جوان و بدون 
س��ابقه كار مديريتي، چند ماه قبل از اضافه كردن مفاد 
جديد به مصوبه »تعارض منافع« صورت گرفته است، اما 
اعضاي شوراي شهر ششم از »عطف به ما سبق« شدن 
مفاد تازه اضافه شده به اين مصوبه، از جمله عدم استخدام 
و به كارگيري اقوام در ش��وراي شهر و شهرداري گذر 
كرده و به اين ترتيب، استخدام هاي فاميلي در گذشته 
را »تاييد« كرده اند. اين مساله حفره قانون گذاري در 

پارلمان شهري پايتخت را به نمايش گذاشته است.

    حقوق نجومي به يك دختر دهه هشتادي
 به گ��زارش فارس، اخباري مبني ب��ر اينكه دختر دهه 
هشتادي يكي از اعضاي شوراي شهر تهران حقوق 33 
ميليوني از شورا دريافت مي كند در فضاي مجازي منتشر 
و جنجال هاي زيادي در اين باره ايجاد شد. مهدي چمران 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران در گفت وگو با فارس 
درباره حقوق دختر عضو شوراي شهر گفت: كسي كه عضو 
شوراي شهر مي شود مي تواند رييس دفترش را با خودش 
بياورد. اين عضو شورا هم دخترش را براي اين كار با خود 
به شوراي شهر آورد. وي ادامه داد: به دليل اينكه رييس 
دفتر يك سري وظايف خاص دارد جايگاه ش باالتر از يك 
كارمند است اما براساس تصميمات گرفته شده فيش 
حقوقي اين خانم ماه آينده اصالح مي ش��ود و بر اساس 
جدولي كه در شورا وجود دارد بايد حقوق و مزايا دريافت 
كند. رييس شوراي شهر تهران در خصوص انتشار حقوق 
33 ميليوني اين خانم جوان در شورا گفت: وقتي اين خبر 
را ديدم موض��وع را پيگيري كردم و گفتند حقوق عقب 
افتاده اين فرد داشته به همين دليل اين ميزان حقوق را 
دريافت كرده است. حاال چرا اين فرد حقوق عقب افتاده 
بايد داشته باشد، اين موضوع هم بررسي شود. چمران بيان 
كرد: امسال حقوق نيروهاي قراردادي شهرداري افزايش 
خوبي بر اساس قانون كار پيدا كرد كه اين افراد هم چون 
قرارداد خدمات اداري ش��هر داشتند شامل اين افزايش 
حقوق شدند اما افرادي كه مسوول دفتر هستند حدود 
1۵ تا 1۶ ميليون حقوق دريافت مي كنند. عضو شوراي 
شهر تهران بيان كرد: ببينيد افراد بايد بر اساس تحصيالت، 
جايگاه و ... حقوق بگيرند ش��ايد اين فرد بايد پست هم 
داشته باشد اما اگر شرايط دريافت پست را نداشته باشد، 
پست داده نمي ش��ود اما مي تواند كارها را انجام دهد اما 
پول پست را دريافت نمي كند. وي تاكيد كرد برخي از 
اعضاي شوراي شهر تهران مي توانند عالوه بر مسوول 
دفتر با خودشان مشاور هم بياورند و حقوق آنها هم بر 
اساس جدول بايد پرداخت شود. وي گفت: اين افراد 
كارمندان موقت هستند و بعد از 4 سال بايد بروند اما اگر 
عضو جديد شورا بخواهند مي تواند از آنها استفاده كنند 
يا اگر بخواهند اين افراد به شهرداري بروند بايد مراحلي 
مثل دادن امتحان و ... را طي كنند. چمران گفت: بنده و 
برخي اعضاي شوراي شهر با خودمان مسوول دفتر 

نياورديم و از نيروهاي شورا استفاده كرديم.

    كارمند نيست، مسووليت دارد
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران نيز در اين باره گفت: 
شخصا با انتصاب بس��تگان اعضاي شورا در سمت هاي 
مديريتي مخالفم و معتقدم پرداخت حقوق باال به دختر 

يكي از اعضاي شوراي شهر تهران قابل پذيرش نيست.
اماني در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: ايشان كارمند دبيرخانه 
شوراي ش��هر تهران نيس��ت، بلكه در دفتر كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران مسووليت دارد. 
براساس اظهارات آقاي چمران، حقوق ماهانه اين شخص 
33 ميليون تومان نيست، بلكه در حدود 1۵ تا 1۶ ميليون 
تومان است. البته رقم پايه حقوق ايشان از اين مقدار هم 
پايين تر است، اما با توجه به حق مسووليت و ساير مواردي 
كه به عنوان مسوول دفتر به فيش حقوقي اين شخص 

اضافه مي شود، دريافتي ايشان به اين مقدار مي رسد. 

وي با تاكيد بر اينكه پرداخت حقوق باال به دختر يكي 
از اعضاي شوراي ش��هر تهران قابل پذيرش نيست، 
عنوان كرد: شخصا پرداخت چنين حقوقي به شخص 
منتس��ب به يكي از اعضاي ش��وراي ش��هر را تاييد 
نمي كنم و كامال با انتصاب بستگان اعضاي شوراي 

شهر در سمتي مانند مسوول دفتر مخالفم. 

    مصوبه اي كه عطف بماسبق نشد 
در اين ميان س��وال مهم ديگر افكار عمومي اين اس��ت 
كه صرف نظر از اينكه مسوول دفتر يك عضو شورا جزو 
بستگان او محسوب مي شود يا خير، چرا بايد مسوول دفتر 
يك عضو شوراي شهر تهران، با توجه به اينكه بسياري 
از كارمندان س��اير نهادها ارقامي پايين تر از اين مقدار را 
دريافت مي كنند، بي��ن 1۵ تا 1۶ ميليون تومان حقوق 
پرداخت كند؟! اماني در پاسخ به اين سوال گفت: حقوقي 
كه كارمندان شوراي شهر تهران دريافت مي كنند، بسته 
به سنوات خدمت، جايگاه شغلي، تحصيالت، اضافه كاري 
و... آنها متغير است و نمي توان گفت الزاما پرداخت چنين 
حقوقي صحيح است يا خير، زيرا بايد حقوق هر فرد را در 
جايگاه و موقعيت خودش بررسي كنيم.  عضو شوراي شهر 
تهران ادام��ه داد: در زماني كه مصوبه »مديريت تعارض 
منافع در ش��هرداري تهران« در دوره فعلي شوراي شهر 
در صحن شورا بررسي مي شد، شخصا تاكيد كردم بايد 
اين مصوبه را به نحوي اصالح كنيم كه عطف بماس��بق 
بشود، ولي ساير دوستان در شوراي شهر به اين پيشنهاد 
توجه نكردند. ظاهرا ش��روع قرارداد دختر عضو شوراي 
شهر نيز مربوط به قبل از زمان تصويب اين مصوبه است و 
بنابراين انتصاب اين شخص در دفتر كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شورا غيرقانوني محسوب نمي شود.  وي تصريح 
كرد: با وجود اينكه انتصاب اين شخص غيرقانوني نيست، 
ولي بهتر است اعضاي شوراي شهر تهران چنين انتصاباتي 
را انجام ندهند و از بستگان خود در سمت هاي مديريتي 

شورا استفاده نكنند و شخصا با چنين اقداماتي مخالفم. 

    عادي انگاري با اتكا به قوانين ناقص!
مصطفي خدابخشي مشاور رسانه اي نرگس معدني پور 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز در گفت وگو با فارس 
با اشاره به حواشي ايجاد ش��ده پيرامون استخدام يكي 
از نزديكان اين عضو ش��ورا در مجموعه شوراي اسالمي 
شهر تهران اظهار كرد: متاس��فانه عدم آگاهي برخي از 
افراد نسبت به قوانين داخلي شورا و آيين نامه هاي جاري 
آن باعث شده تا نوعي رفتار هيجاني كه هيچ سنخيتي با 
فضاي حرفه اي رسانه ندارد، شكل گرفته و اظهارنظرهايي 
يكجانبه و دور از واقعيت فضا را غبارآلود كند. وي گفت: بر 
اساس آيين نامه هاي داخلي شوراي شهر تهران هر نماينده 
با ورود به مجموعه شورا مي تواند يك نفر مسوول دفتر و 
ي��ك راننده را جذب نمايد كه مورد وثوق و اعتماد كامل 
عضو باشد، هيچ منعي هم براي جذب اين افراد از بين اقوام 
و نزديكان عضو وجود ندارد. وي با بيان اينكه امانت داري 
و اعتماد ركن اصلي انتخاب افراد به عنوان مسوول دفتر 
است، گفت: دفاتر نمايندگان يكي از حساس ترين نقاط 
فعاليتي در شوراي شهر به حس��اب مي آيد لذا ضروري 
است تا افرادي در اين حوزه به كارگيري شوند كه ضمن 
برخ��ورداري از حفاظت گفتاري تمايلي به اس��تفاده از 
جايگاه موجود براي رسيدن به مقاصد شخصي نداشته 
باش��د.  اين فعال رس��انه اي تاكيد كرد: به همين دليل 
اعضاي ش��ورا همواره امين ترين و نزديك ترين افراد به 
خود را براي مسوول دفتري انتخاب مي كردند و انتخاب 
افرادي همچون اقوام و نزديكان درجه يك اعضا در ادوار 
گذشته به همين منظور بوده است. لذا حضور دختر خانم 
معدني پور در جايگاه مسوول دفتري موضوع جديد و خارج 
از قاعده و قانون نبوده است.هرچند كه اين مساله به دليل 
آيين نامه داخلي شورا ربطي به مصوبه تعارض منافع ندارد 
ولي از آنجايي كه اين انتخاب در ابتداي دوره صورت گرفته 
و اضافه شدن آيتم هاي جديد به مصوبه تعارض منافع چند 
ماه بعد از شروع دوره مديريت شهري ششم صورت گرفت 
و به تصويب رسيد، از نظر مصوبه فوق نيز هيچگونه منعي 
ندارد. وي با اشاره به فيش حقوقي منتشر شده از مسوول 
دفتر عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت: حقوق 
پرداختي تمامي كاركنان در شوراي اسالمي شهر تهران 
براس��اس نظام اداري شورا بوده و توسط امور اداري شورا 
نظارت و كنترل مي شود. حقوق مسووالن دفاتر تمام 
اعضا به عنوان نيروهاي دبيرخانه نيز بصورت يكسان و 
براساس نظام اداري شورا مي باشد و هيچ كدام از اعضاي 

شوراي شهر در اين خصوص دخل و تصرفي ندارند.
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خبرروز

كشف مواد مخدر صنعتي با طعم ادويه
رييس پليس پيشگيري فراجا از كشف بيش از ۶ كيلوگرم مواد مخدر صنعتي توسط پليس راه آهن جنوب شرق خبر داد. سردار رضا 
بني اس��دي فر در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس راه آهن جنوب شرق، طي انجام اقدامات اطالعاتي و حين كنترل و بازديد 
مرسوله هاي پستي به دو عدد كارتن حاوي ۶ بسته ادويه محلي مشكوك مي شوند. او افزود: اين كارتن هاي حاوي ادويه محلي بوده كه 
در بررسي هاي تخصصي بوسيله كيت هاي تشخيص سريع مقدار ۶ كيلو و ۵۸۰ گرم مواد مخدراز نوع شيشه كه با ادويه محلي مخلوط 
شده بود كشف و ضبط شد. سردار بني اسدي فر گفت: در اين خصوص پرونده اي تشكيل و برابر دستور مرجع قضايي مواد مكشوفه 

تحويل پليس مبارزه با مخدر شهرستان زاهدان شده و دستگيري فرد ارسال كننده مرسوله پستي در دستور كار پليس قرار دارد.

گزارش فيلترينگ از يك سو و تصويب بخش هايي از طرح صيانت از سوي ديگر

نارضايتي كاربران اينترنتي به اوج مي رسد
با وجود انكار مسووالن و تالش براي عوض 
كردن عنوان طرح صيانت از فضاي مجازي، 
اتفاقاتي كه در ماه هاي گذشته در كشور 
رخ داد نشان مي دهد كه اين طرح در حال اجرايي شدن 
است، كما اينكه عضو هيات رييسه مجلس به تازگي با بيان 
اينكه بخش هايي از طرح موسوم به صيانت در شوراي 
عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، گفت اين 
بخش ها قاعدتًا وارد مرحله اجرا مي شوند. در عين حال 
در حالي كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
بر ضرورت رفع فيلترينگ تاكيد مي كنند، اين روش براي 
مسدود كردن دسترسي كاربران به پلتفرم هاي پركاربرد 

كه نارضايتي هاي زيادي هم به دنبال داشته، ادامه دارد.
به گزارش »تعادل«، بيش از سه ماه از محدوديت هاي 
فضاي مجازي مي گذرد، اتفاقاتي كه اكنون در فضاي 
مجازي كش��ور رخ داده و فضايي كه به اينترنت حاكم 
است، نتايجي اس��ت كه كارشناس��ان حوزه فناوري 
اطالعات انتظار داشتند با تصويب طرح موسوم به صيانت 
رخ دهد. اكنون در حالي كه مناقشات در خصوص طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي تا حد زيادي 
كاهش يافته، كاربران كه درگير سرعت پايين اينترنت 
بي كيفيت و فيلترينگ هاي مكرر پلتفرم هاي خارجي 
هستند، ديگر واكنش زيادي به موضوع صيانت نشان 
نمي دهند، اما به نظر مي  رسد صيانت كه از مجلس آغاز 
شد و به مركز ملي فضاي مجازي راه يافت، در گيرو دار 
مخالفت هاي كارشناسان و اصرار مسووالن، كم كم 

به فضاي اينترنتي كشور حاكم شده است.

    فيلترينگ كنوني ربطي به طرح صيانت ندارد
در اين ميان احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس 
اعتقاد دارد فيلترينگ اخير نه به خاطر طرح صيانت، 
بلكه با توجه به شرايط كش��ور صورت گرفته است. او 
با بيان اينكه بخش هايي از طرح موسوم به صيانت در 
شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، 
گفت اين بخش ها قاعدتًا وارد مرحله اجرا مي ش��وند. 
نادري البته فيلترينگ اخير را جداي از طرح صيانت 
دانس��ت و ابراز اميدواري كرد نهاده��اي مربوطه در 
سياستشان درباره فيلترينگ تجديد نظر كنند. عضو 
هيات رييسه مجلس در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
چيزي به اسم طرح صيانت از فضاي مجازي در مجلس 

وجود ندارد، گفت: »با توجه به اختالف نظر در مجلس 
ترجيح داده شد كه اين طرح كنار گذاشته شود، لذا به 
شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع داده شد. بخش هايي 
از اين طرح در اين شورا به تصويب رسيد و قاعدتًا وارد 
مرحله اجرا مي ش��ود. بخش هايي باق��ي مانده اند كه 
درحال بررسي هستند، ولي در نهايت ما چيزي به نام 
»صيانت« نداريم.« وي همچنين اعتقاد دارد فيلترينگ 
فعلي ربطي به صيانت ندارد: »در چند ماه اخير در بستر 
فضاي مجازي تحركاتي رخ داد كه به واسطه آن شرايط 
كشور خاص شد. پس در چنين وضعيتي نبايد كسي 
انتظار داش��ته باشد كه دسترس��ي به فضاي مجازي 
همچون شرايط عادي باشد. سياست فيلترينگ فعلي 
ادامه فضاي چندماهه اخير در كش��ور است، منتها با 
توجه به آرام شدن فضا بايد منتظر تصميم مسووالن در 
نهادهاي مربوطه بود.« نادري با تأكيد بر اينكه بايستي 
تحوالتي جدي در سياست فيلترينگ به وجود  آيد، 
گفت: »در مجلس موضع خود درباره فيلترينگ را بارها 
مطرح كرديم. تالشمان هم نمايندگي كساني است 
كه به سياس��ت فيلترينگ اعتراض دارند.  اميدواريم 
نهادهاي مربوطه به سمت تجديدنظر در اين سياست 
حركت كنند. در همين راس��تا هم باي��د اجازه بيان 

اعتراض به مخالفان سياست فيلترينگ را داد.«

    در تمامي دنيا
حكمراني مجازي اعمال مي شود

وي با بيان اينكه كش��ور به حكمراني مجازي نياز دارد، 
اظهار داش��ت در تمامي دنيا حكمراني مجازي اعمال 
مي ش��ود كه نمونه آن را مي توان در اروپا، امريكا، چين 
و روسيه ديد: »قواعدي براي استفاده از فضاي مجازي 
در دنيا در نظر گرفته شده است، اما در ايران نه تنها هيچ 

قاعده اي، بلكه سياست گذاري درباره اينترنت نيز وجود 
ندارد. اينكه چطور بايد حكمراني درباره فضاي مجازي را 
اجرايي كرد، موضوع قابل بحثي است. بايد فضاي جامعه را 
آماده كرد و از نظرات متخصصان نيز بهره برد تا به اجماعي 
رسيد.« اين نماينده مجلس تأكيد كرد حكمراني صرفًا 
به معناي اعمال محدوديت و بگير و ببند نيست: »حتي 
بايد در موارد مختلف تسهيالت و مشوق هايي نيز داده 
شود؛ پس حكمراني دو جنبه س��لبي و ايجابي دارد. ما 
حكمراني فضاي مجازي نداريم كه بايد به آن س��مت 
حركت كنيم. بخش��ي از آن قانون گذاري براي فضاي 
مجازي است تا همه كنشگران و فعاالن فضاي مجازي 
بدانند كه مثاًل اگر عليه كسي موضعي به دروغ گرفتند و 

اظهارنظري كردند، بايد هزينه آن را پرداخت كنند.«

    فيلترينگ كنوني
همان باتون فضاي مجازي است

با وجوداين، هنوز هم فيلترينگ در ميان نمايندگان 
مجلس مخالفاني دارد، جالل رش��يدي كوچي عضو 
كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراها مي گويد كه 
معتقد است راهگشاترين مسير پيش روي ما تبيين 
مسائل است و بهترين بستر براي انجام اين كار فضاي 
مجازي اس��ت. او كه از همان روزهاي ابتدايي مطرح 
ش��دن طرح صيانت با آن مخالف ب��ود و حتي زماني 
كه صيانت از نماين��دگان راي مثبت مي گرفت، تنها 
نماينده اي بود كه به اجرايي ش��دن آن و بررسي اش 
به صورت غيرعلني راي منفي داد، در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به وضعيت اينترنت در سطح كشور، بيان كرد: 
»در شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفته شد كه تا 
آرام شدن فضاي جامعه دو پلتفرم مسدود شود؛ از نظر 
من اكنون زمان آن رس��يده است كه رفع مسدوديت 
شود چرا كه فضاي جامعه آرام است. در ديداري كه مقام 
معظم رهبري در سالروز قيام ۱۹ دي با جمعي از اين 
مردم داشتند به اين نكته تاكيد كردند كه ما بايد مسائل 
را تبيين كنيم، يعني جواني كه وسوسه شده است با 
باتون اقناع نمي شود. اين تبيين بايد كجا صورت گيرد؟ 
از نظر بنده مهم ترين فضا براي تبيين مسائل جامعه، 
بسترهايي است كه در فضاي مجازي شكل مي گيرد. 
بن��ده موافقم كه امروز فضاي مج��ازي نوعي فضاي 

جنگي است اما ما بايد در آنجا حضور داشته باشيم. 
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بودجه 273 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت و درمان

از تصويب تا اجرا؛ واقعيت تلخ خلف وعده ها
گليماندگار|

 بعد از آنكه اليحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارايه 
شد و مبالغ در نظر گرفته شده براي تمامي وزارتخانه ها 
و سازمان ها و نهادها منتشر شد، باالخره معلوم شد كه 
در س��ال ۱4۰2 حداقل تاكنون و ب��ر روي كاغذ وزارت 
بهداشت و درمان به عنوان دومين وزارتخانه بزرگ كشور 
بودجه اي 273 هزار ميلياردي را به خود اختصاص داده و 
البته قرار است از ماليات هايي كه بر فروش سيگار و تنباكو 
بسته مي شود هم يارانه اي براي دارو در نظر گرفته شود. 
اما مساله اينجاست كه اين بودجه در نظر گرفته شده تا 
چه حد مي تواند اجرايي شود و آيا دولت بدهي هاي قبلي 
خود به وزارت بهداشت و درمان از بودجه هاي گذشته را 
هم در آن لحاظ كرده و اصوال چنين مبلغي قرار است به 
چه صورت در بين بخش هاي مختلف بهداشت و درمان 
از كارانه پرستاران گرفته، تا هزينه هاي درماني و تامين 
دارو و... تقسيم خواهد شد. ش��ايد پرداختن به بودجه 
سال آينده تا حدي وضعيت بهداشت و درمان در سال 
۱4۰2 را روشن كند، اما همه چيز به اين مساله بستگي 
دارد كه چقدر از اين بودجه در حوزه بهداش��ت و درمان 
اجرايي خواهد شد و چقدر ديگر آن به بدهي هاي پيوسته 
دولت به اين حوزه اضافه مي شود. اما مساله مهم ديگر اين 
است كه چند سالي مي شود ديگر مساله سرانه درمان به 
صورت جداگانه در بودجه لحاظ نمي شود، در واقع طي 
سال هاي گذشته رقمي به عنوان سرانه درمان در بودجه 
ارايه مي شد كه اين مبلغ به حدي نسبت به تورم و البته 
نيازهاي درماني مردم پايين بود كه مسووالن به اين نتيجه 
رسيدند كه ديگر سرانه درمان را به صورت جداگانه لحاظ 
نكنند و همه چيز زير لواي بودجه بهداش��ت و درمان به 
مجلس ارايه شود. همين است كه چانه زني براي افزايش 
آن را هم غير ممكن مي كند و در نهايت دولت به همان 
مبلغي كه خودش مي خواهد مي رسد. اما از آنجايي كه از 
ابتداي سال ۱4۰۱ دولت در يك اقدام غافلگير كننده ارز 
ترجيحي دارو را حذف كرد و قرار بر اين بود كه از منابع 
ديگري اين كسري را جبران كند اما تا به امروز به گفته 
نمايندگان مجلس، داروسازان، وارد كنندگان دارو و 
ديگر دست اندركاران حوزه دارو به وعده هاي خود عمل 
نكرده بايد ديد در سال جديد كه يارانه دارو را به دريافت 
ماليات بر سيگار بنا نهاده تا چه حد مي تواند به اين وعده 
عمل كند و چه تغييري در ميزان پرداختي مردم براي 

تامين دارو و هزينه هاي درماني ايجاد مي شود. 

   هيچ وقت تمام بودجه محقق نمي شود
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار درباره بودجه 
وزارت بهداش��ت و درمان در س��ال ۱4۰2 به »تعادل« 
مي گويد: مس��اله مهم اين است كه در تمام اين سال ها 
هيچ وقت كل بودجه در نظر گرفته ش��ده براي وزارت 
بهداشت و درمان محقق نمي ش��ود و به همين خاطر 
است كه هميشه با كمبودهاي بسياري در حوزه بهداشت 
و درمان مواجه هستيم. اينكه قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري بعد از اين همه س��ال هنوز به مرحله اجرايي 
شدن نرسيده و همچنان در حد همان وعده ها باقي مانده 
است يكي از نشانه هاي همين مساله است. از سوي ديگر 
مس��اله بدهي هاي ميلياردي دولت به وزارت بهداشت 
و درمان است كه هر س��ال روي هم انباشت مي شود. او 
مي افزايد: اينكه بودجه اي به مجلس ارايه شود و تصويب 
شود نمي تواند به تنهايي مشكالت را حل و فصل كند، 

اين بودجه بايد اجرايي شود، از سوي ديگر بايد نظارت 
دقيقي بر چگونگي هزينه شدن آن در وزارت بهداشت 
صورت بگيرد. اينكه هميشه حجم قابل توجهي از بودجه 
به بخش هايي اختصاص پيدا مي كند كه ارتباط مستقيم 
با هزينه هاي درمان��ي و دارويي مردم ندارد خود يكي از 
مشكالتي است كه ما سال ها با آن مواجه هستيم.  شريفي 
مقدم در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي كند: 
همين كه قرار اس��ت يارانه دارو از بخش ماليات بر 
سيگار تامين شود در بلندمدت باعث بروز مشكالت 
بس��ياري خواهد ش��د، همانطور كه ق��رار بود طي 
سال هاي گذشته بخشي از يارانه سوخت به سالمت 

اختصاص يابد كه هيچگاه اين بحث عملي نشد.

   بودجه بايد تفكيك شود
همايون حسيني، دارو س��از نيز درباره بودجه ۱4۰2 
وزارت بهداش��ت به »تعادل« مي گوي��د: اين بودجه 
وقتي به صورت كلي اعالم مي شود، هيچ چشم اندازي 
نمي توان براي آن متصور ش��د، در واقع بودجه وزارت 
بهداشت و درمان بايد تفكيك شود، بايد سرانه بهداشت 
و درمان هر فرد مشخص شود، بايد بخشي كه به دارو و 
درمان تعلق دارد مشخص شود، بخشي كه براي تجهيز 
مراكز درماني در نظر گرفته شده مشخص شود و از همه 
مهم تر اينكه وقتي اين بودجه تفكيك شد دولت موظف 
به پرداخت تمامي آن باش��د. او مي افزايد: س��ال هاي 
متمادي دولت ها از پرداخت تمامي بودجه به اين بخش 
خودداري كرده اند، در واقع مبلغ��ي در اليحه بودجه 
تصويب مي شود اما در نهايت بودجه اي كه اختصاص 
داده مي شود با آن مبلغ تصويب شده تفاوت هاي فاحشي 
دارد.  حسيني با اشاره به وضعيت كمبود دارو در كشور 
مي افزايد: متاسفانه حذف ارز ترجيحي دارد اين شرايط 
را به وجود آورد و دولت به وعده هايي كه هنگام حذف 
اين ارز داده بود عمل نكرد به همين خاطر در برخي از 
بخش ها با اختالل مواجه شديم، در حال حاضر هم آنچه 
در مورد يارانه دارو گفته شده از محل ماليات هايي است 
كه بر س��يگار وضع مي شود، اين يعني همان وضعيت 
نامتعادل و نامطمئن. دولت مي توانست اين ماليات را به 
ارگان، نهاد يا وزارتخانه ديگري اختصاص دهد و مساله 
يارانه دارو را به اما و اگرهاي مالياتي پيوند نزند. حسيني 
كه بخشي از فعاليت هايش به واردات دارو نيز مربوط 
مي شود اظهار مي دارد: افزايش نرخ ارز يكي از داليل 
عمده اي است كه توليد كنندگان دارو براي اينكه خط 
توليد خود را فعال نگه دارند، با مشكل مواجه شده اند، 
مواد اوليه وارداتي با توجه به نرخ ارز افزايش چشمگير 
داشته و از طرف ديگر آنها حق افزايش قيمت دارو را 
ندارند يا به ميزاني كه وزارت بهداشت و درمان تصويب 
مي كند مي توانند افزايش قيمت داشته باشند كه اين 
مساله باعث مي شود خرج و دخل آنها با هم هماهنگي 
نداشته باشد و براي توليد دارو با مشكل مواجه شوند. 

   تكاليف بيمه ها در سال آتي
در عين حال اليح��ه بودجه ۱4۰2، تكليف هايي را 
براي سازمان هاي بيمه گر مشخص كرده است كه 
بر اس��اس آن، بيمه هاي درماني مكلف به پرداخت 
مطالبات مراكز و حرف طرف قرارداد حداكثر ظرف 
مدت يك ماه از زمان دريافت اسناد و مدارك هستند. 
همچنين با توجه به اجراي بند الف ماده 7۰ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توس��عه و آيين نامه اجرايي 
بيمه پايه اجباري س��المت و ارزيابي وس��ع ابالغي 
هيات وزيران مبني بر پوشش بيمه اي همگاني، كليه 
خدمات درماني و دارويي توسط مراكز درماني فقط 
به افراد داراي بيمه پايه ارايه شده و ارايه خدمات به 
افراد فاقد بيمه درماني ممنوع مي شود. در عين حال 
اتباع خارجي نيازمند به دريافت خدمات درماني، بايد 
از طريق يكي از سازمان هاي بيمه گر پايه، خدمات 
بيمه اي دريافت كنند. به همين منظور شوراي عالي 
بيمه با همكاري سازمان هاي بيمه گر پايه موظفند 
ظرف مدت يك ماه از ابالغ اين قانون دستورالعمل 
صدور بيمه درماني پايه براي اتباع خارجي را تدوين 
و اعالن كنند. همچنين سازمان بيمه سالمت موظف 
است كه شرايط الزم جهت اجراي بيمه همگاني براي 
كليه افراد جامعه را با تس��هيل فرايندهاي ثبت نام 
)از قبيل ايجاد ابزاره��اي الكترونيك جهت صدور 
بيمه نامه( فراهم كند. همچنين طبق اليحه بودجه 
۱4۰2، ارايه بسته خدمات بيمه پايه براي كليه اقشار 
كه براساس آزمون وسع در دهك هاي اول تا سوم قرار 
مي گيرند، به صورت رايگان خواهد بود. در عين حال 
در راستاي اجراي بند )الف( ماده )74( قانون برنامه 
ششم توسعه كليه شركت ها و سازمان هاي بيمه گر 
پاي��ه و تكميلي درمان، اع��م از دولتي و غير دولتي 
مكلفند با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، درگاه پرونده الكترونيكي بيمار و پزشك را 
)مبتني بر نسخ الكترونيك بيمه اي( ظرف مدت سه 
م��اه از ابالغ اين قانون عملياتي ك��رده و در اختيار 
ارايه دهندگان خدمت و بيمه شدگان قرار دهند. بر 
اساس اين اليحه، دسترسي مورد نياز به اطالعات 
پرونده الكترونيك س��المت براي بيمار )نمايشگر 
پرونده( و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار 
براي پزش��ك معالج تا زمان ابالغ دس��تورالعمل 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

بر عهده بيمه هاي درماني خواهد بود.

   سالمت اولويت است
بارها و بارها گفته شده كه حوزه سالمت بايد در اولويت 
قرار بگيرد اما اينكه دولت ها چقدر به اين مساله باور 
داشته باشند و براي آن كاري بكنند همه چيز بستگي 
به عزم و اراده اي دارد كه براي بهبود وضعيت سالمت 
در كش��ور خواهند داش��ت، ش��ايد بودجه اي كه به 
تصويب رسيده به نظر براي رفع نيازهاي حوزه سالمت 
كافي باشد، اما اين بودجه تا زماني كه اجرايي نشود، 
تا زماني كه باعث كم شدن بار هزينه هاي درماني از 
روي دوش مردم نباشد نمي تواند تاييد يا رد شود. بايد 
ديد دولت در سال ۱4۰2 آيا مي تواند مشكالت بخش 
بهداش��ت و درمان را تا حدي كاهش دهد، يا باز 
هم مردم بايد براي تامين دارو س��رگردان باشند 

و زير بار هزينه هاي درماني كمرشان خم شود؟
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